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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pembahasan disusun berdasarkan penelitian terdahulu beserta 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. 

1. Cahyono, dkk (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sistem dan 

prosedur pembiayaan KPR Syariah dengan akad Murabahah yang diterapkan 

pada PT. BTN Syariah Cabang Jombang dalam mendukung pengendalian intern.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif yang berupaya mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap 

suatu fenomena maupun peristiwa yang terjadi. Analisa dilakukan terhadap aspek-

aspek mulai dari tahap permohonan pembiayaan, tahap pencairan pembiayaan, 

dan tahap pengawasan pembayaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih 

terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan system dan prosedur KPR 

Syariah yang dijalankan PT. BTN Syariah Cabang Jombang terutama dalam aspek 

petugas yang kompeten. Oleh karena itu, PT. BTN Syariah Cabang Jombang 

masih perlu mengadakan perbaikan dalam sistem dan prosedur yang diterapkan 

agar dapat mendukung pengendalian intern dengan baik. 

Persamaan penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang 

sistem dan prosedur pembiayaan kredit pemilikan rumah syariah dengan akad 

Murabahah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini, penelitian ini dilakukan 
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di Jombang dan hanya membahas sistem dan prosedur guna untuk mendukung 

pengendalian intern sedangkan pada penelitian ini berbicara tentang perbandingan 

kredit pemilikan rumah di bank syariah dengan kredit di bank konvensional. 

2. Atmawati, dkk (2015) 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui : (1) tentang sistem Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Kediri, (2) 

menganalisis efektivitas dari sistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam rangka 

mengurangi Non Performing Loan. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian deskriptif. Penelitian yang menggunakan sumber data primer dan 

sumber data sekunder, dengan data dari hasil wawancara dengan karyawan. 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Hasil dari penelitian diketahui bahwa sistem pemberian kredit sudah 

cukup baik dengan melihat dari hasil NPL, namun masih kurangnya dokumen – 

dokumen yang digunakan untuk memperjelas dalam penginformasian sistem 

pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dan ada ketidak sesuaian karyawan 

dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya 

Persamaan penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang 

sistem dan prosedur pembiayaan kredit pemilikan rumah pada Bank Central Asia 

Tbk. (konvensional). Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini, penelitian ini 

dilakukan di malang dan hanya membahas sistem kredit pemilikan rumah dalam 

rangkah mengurangi non performing loan sedangkan pada penelitian ini berbicara 

tentang perbandingan kredit pemilikan rumah di bank syariah dengan kredit di 

bank konvensional. 
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3. Nasir dan Sululing (2014) 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian penerapan 

akuntansi pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk 

terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 tentang Akuntansi 

Murabahah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian terapan. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan kepustakaan. Data yang 

digunakan adalah data primer dan data sekunder serta metode analisis data yang 

digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukan bahwa 

pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) pada Bank Syariah Mandiri 

Cabang Luwuk telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah. Di dalam pelaksanaan pembiayaan 

murabahah, Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk bertindak sebagai penjual dan 

nasabah sebagai pembeli. Selain itu, terdapat perbedaan antara bunga bank 

konvensional dan bank syariah yaitu bank konvensional menetukan bunga dibuat 

pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung, sedangkan bank syariah 

penentuan besarnya rasio/bagi hasil dibuat waktu akad dengan berpedoman pada 

kemungkinan untung rugi. 

Persamaan penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang 

perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaan dengan 

penelitian ini, penelitian ini berfokus membahas tentang perbandingan kredit 

kepemilikan rumah pada bank syariah dan kredit bank pada bank konvensional 

sedangkan pada penelitian ini berbicara tentang perbandingan kredit pemilikan 

rumah di bank syariah dengan kredit di bank konvensional. 
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4. Ardha (2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi akad 

murabahah dan memberikan rekomendasi perlakuan akuntansi murabahah sesuai 

PSAK 102 Tahun 2007 di PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota 

Malang. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menjabarkan 

proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi 

murabahah di BRI Syariah Cabang Kota Malang. Data penelitian didapatkan 

melalui wawancara dengan karyawan bagian hukum dan administrasi pembiayaan 

serta dokumentasi kebijakan akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan 

akuntansi murabahah di BRI Syariah Cabang Kota Malang tidak mematuhi PSAK 

102 Tahun 2007 dan PSAK 102 Revisi Tahun 2013. Perilaku BRI Syariah Cabang 

Kota Malang yang memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk memperoleh 

persediaan murabahah dan mengukur keuntungan murabahah menggunakan 

metode anuitas adalah dua perlakuan akuntansi yang diatur PSAK 55. Hasil 

penelitian ini juga menunjukkan BRI Syariah Cabang Kota Malang menggunakan 

kombinasi PSAK 102 Tahun 2007 dan PSAK 50, 55, dan 60 untuk perlakuan 

akuntansi piutang murabahahnya. Perlakuan akuntansi BRI Syariah Cabang Kota 

Malang untuk pengakuan dan pengukuran uang muka (hamish gedyah), diskon 

pembelian, potongan piutang murabahah, dan denda pembayaran angsuran serta 

penyajian piutang murabahah telah sesuai dengan PSAK 102 Tahun 2007, 

sedangkan pengungkapan informasi persediaan murabahah dan janji pemesanan 

tidak sesuai PSAK 102 Tahun 2007. Hasil penelitian ini memberikan dua 
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rekomendasi kepada BRI Syariah Cabang Kota Malang agar perlakuan akuntansi 

murabahah bisa dilaksanakan sesuai substansi jual beli. 

Persamaan penelitian ini adalah penelitian ini membahas perlakuan 

akuntansi murabahah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini, penelitian ini 

dilakukan di Malang pada tahun 2013 dan hanya membahas bagaimana perlakuan 

akuntansi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang  sedangkan pada 

penelitian ini berbicara tentang perbandingan kredit pemilikan rumah di bank 

syariah dengan kredit di bank konvensional. 

5.  Istikoma (2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode 

pengakuan keuntunganpembiayaan murabahah (At Tamwil Bi Al Murabahah) 

pada bank umum syariah di Indonesia berdasarkan laporan keuangan tahunan 

periode 2013. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan data 

sekunder berupa Laporan Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2013. Hasil 

dari penelitian menunjukkan bahwa Bank UmumSyariah di Indonesia menerapkan 

pengakuan keuntungan murabahah yang berbeda namun penerapan tersebut masih 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perbedaan pengakuan keuntungan 

murabahah disebabkan adanya perbedaan pengakuan keuntungan berdasarkan 

jangka waktu penyelesaian akad murabahah. Metode anuitas diterapkan untuk 

murabahah dengan pembayaran tangguh jangka waktu satu tahun atau satu 

periode dan metode proporsional untuk murabahah dengan pembayaran tangguh 

lebih dari satu tahun atau satu periode. 
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Persamaan penelitian ini adalah penelitian ini membahas Pengakuan 

keuntungan pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini, 

penelitian ini berfokus membahas tentang pengakuan keuntungan pembiayaan 

Murabahah dan penelitian ini dilakukan pada bank umum syariah di Indonesia  

sedangkan pada penelitian ini berbicara tentang perbandingan kredit pemilikan 

rumah di bank syariah dengan kredit di bank konvensional. 

6. Marissa Ardiyana (2011) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan rasio bank 

dinyatakan sehat. Nilai rasio bank Mandiri Tbk lebih unggul dari pada bank 

Syari’ah Mandiri, namun untuk pertumbuhan rasio, bank Syari’ah Mandiri lebih 

unggul dari pada bank Mandiri Tbk. Pada Uji beda yang mengalami perbedaan 

yang signifikan adalah pada rasio CAR, ROA, dan LDR. Pada masa krisis global 

Bank Syari’ah Mandiri mampu mempertahankan nilai maupun pertumbuhan 

rasionya dibandingkan Bank Mandiri Tbk. 

Persamaan penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang 

perbandingan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional. Sedangkan 

perbedaan dengan penelitian ini, penelitian ini berfokus membahas tentang 

perbandingan kredit kepemilikan rumah pada bank syariah dan kredit bank pada 

bank konvensional sedangkan pada penelitian ini berbicara tentang perbandingan 

kredit pemilikan rumah di bank syariah dengan kredit di bank konvensional. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Bank 

Bank berasal dari kata Italia Banco yang artinya bangku. Bangku inilah 

yang digunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para 

nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank termasuk 

perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan  jasa 

kepada masyarakat. Ada dua macam perbankan, yaitu perbankan konvensional 

dan perbankan syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan 

kegiatannya secara konvensional dan berdasarkan jenis terdiri dari bank umum 

konvensional dan bank perkreditan rakyat. 

Sedangkan perbankan syariah operasional kegiatannya didasarkan 

pada prinsip Islam, yaitu kerja sama dengan skema bagi hasil, baik untuk maupun 

rugi. Undang-undang no. 21 tahun 2008 perbankan syariah mengatakan dalam 

pasal 1 ayat 1 yaitu perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut 

tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan 

usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut 

Mahmud dan Rukmana (2010), secara filosofis bank syariah adalah bank yang 

aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga 

yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam 

dewasa ini. Di sisi lain, menurut ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 

pasal 1 ayat 2, pengertian bank Syariah adalah usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam 
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bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat. 

secara umum terdapat beberapa perbedaan yang signifikan antara bank 

konvensional dan bank syariah yang menyangkut aspek falsafah, landasan hukum, 

koridor bisnis, organisasi pengawasan dan operasional. 

Tabel 2.1 

Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah 

 
No. Perbedaan Bank Konvensional Bank Syariah 

1. Falsafah Sistem Bunga (Interest) Sistem Bagi Hasil 

(Revenue/profit – risk sharing) 

2. Landasan 

Hukum 

Hanya Perundang-undangan 

dan Ketentuan Perbankan 

a) Al-Qur’an dan Hadits Nabi 

Muhammad SAW 

b) Ijma Ulama, Qiyas dan 

Fatwa Dewan Syariah 

 

3. Koridor 

Bisnis 

Memiliki Aspek Maysir, Riba, 

dan Gharar 

Anti Maysir, Riba, dan Gharar 

4. Organisasi 

Pengawasan 

Tidak Memiliki Dewan 

Pengawas Syariah 

Memiliki Dewan Pengawas 

Syariah dan Dewan Syariah 

Nasional 

5. Operasional a) Dana masyarakat yang 

harus di bayar bunganya 

pada saat jatuh tempo. 

b) Penyaluran dana pada 

sektor yang 

menguntungkan, tanpa 

mempertimbangkan aspek 

halal-haram  

a) Dana masyrakat berupa 

titipan dan investasi yang 

akan mendapat hasil sesuai 

hasil yang dikelola usaha 

b) Penyaluran dana pada usaha 

yang halal, anti maysir, riba 

dan gharar 

    (sumber: Agelo, 2009) 

 

Tabel diatas menjelaskan tentang perbedaan perbankan konvensional dan 

perbankan syariah di lihat dari aspek falsafah, landasan hukum, koridor bisnis, 

organisasi pengawasan dan operasional. 
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2.2.2 Fungsi, Peran dan Karakteristik  Perbankan 

Bank sangat penting dan berperan untuk mendorong pertumbuhan 

perekonomian suatu bangsa karena bank adalah : 

1. Pengumpul dana dan penyalur kredit. 

2. Tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat. 

3. Pelaksana dan memperlancar lalu lintas pembayaran yang aman, praktis dan 

ekonomis. 

4. Penjamin penyelesaian perdangangan dengan menerbitkan L/C. 

5. Penjamin penyelesaian proyek dengan menerbitkan bank garansi. 

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur 

dana masyarakat. Sedangkan tujuan perbankan adalah menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangkah meningkatkan pemerataan, pertumbuhan 

ekonomi, dan stabilisasi nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. Dalam 

melaksanakan asas demokrasi ekonomi, industri perbankan indonesia harus 

menghindarkan diri dari ciri-ciri negative yang dinyatakan dalam GBHN, yaitu: 

1. Sistem free fight liberation yang membutuhkan eksploitasi terhadap 

manusia dan bangsa lain. 

2. Sistem etatisme dimana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat 

dominan serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi swasta. 

Dalam  peristilahan  internasional  bank  syariah  dikenal sebagai 

Islamic Banking atau juga disebut dengan interest-freebanking. Muhammad (2004 

: 13) mendefinisikan peristilahan dengan menggunakan kata Islamic tidak dapat 

lepas dari asal-usul sistem perbankann syariah itu sendiri yaitu penyedia jasa 
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transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip 

syariah Islam. 

2.2.3 Prinsip Piutang Murabahah 

Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang 

disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan 

dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnnya 

keuntungan yang diperolehnya 

1. Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual-beli 

dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai 

penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli 

bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). 

2. Dalam produk ini terjadi transaksi jual beli antara pembeli (nasabah) dan 

penjual (bank). Bank dalam hal ini membelikan barang yang dibutuhkan 

nasabah (nasabah yang menentukan spesifiksinya) dan menjualnya kepada 

nasabah dengan harga plus keuntungan. Jadi, dari produk ini bank menerima 

laba atas jual beli. Harga pokoknya sama-sama diketahui dua belah pihak. 

3. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. 

Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak 

dapat berubah selama berlakunnya akad. Dalam perbankan murabahah 

selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini 

barang diserahkan segera setelah akad , sedangkan pembayaran dilakukan 

secara tangguh/cicilan. 
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Sedangkan dalam literatur fiqih murbahah didefinisikan sebagai jual 

beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. 

1. Dari definisi tersebut maka paling tidak skema murabahah mencakup dua 

komponen yakni jual beli (bai) dan tambahan keuntungan yang disepakati, 

dari dua komponen tersebut maka murabahah dapat digolongkan kepada 

akad tijaroh dengan bentuk natural certainty contracts. 

2. Dari definisi di atas murabahah mempunyai syarat sebagai berikut 

a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah 

b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan 

c. Kontrak harus bebas riba  

d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang 

sesudah pembelian  

e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian 

Dalam prakteknya transaksi murabahah dapat dilakukan dengan 

pesanan maupun tanpa pesanan, untuk murabahah berdasarkan pesanan bank 

melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah, sehingga secara 

operasional murabahah berdasar pesanan mempunyai karakteristik sebagai 

berikut: Pertama, perjanjian murabahah dapat bersifat mengikat ataupun tidak 

mengikat, untuk perjanjian mengikat pembeli tidak dapat membatalkan 

pesanannya, apabila aktiva pembeli murabahah yang telah dibeli bank sebagai 

penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka 

penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank). Kedua, pembayaran 
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murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan, selain itu dalam transaksi ini 

diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran 

yang berbeda. Ketiga bank dapat memberikan potongan harga kepada nasabah 

apabila nasabah mempercepat pembayaran cicilan atau melunasi piutang 

murabahah sebelum jatuh tempo. Keempat, harga yang disepakati dalam 

murabahah adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank 

mendapat potongan dari pemasok, maka potongan tersebut merupakan hak 

nasabah, namun apabila potongan tersebut terjadi setelah akad maka pembagian 

potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad. 

Kelima bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang 

murabahah, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli. Keenam, apabila 

nasabah tidak dapat memenuhi piutang murabahah sesuai dengan yang 

diperjanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan 

bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Denda diterapkan bagi nasabah mampu 

yang menunda pembayaran. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'zir 

yakni untuk membuat nasabah menjadi lebih disiplin terhadap kewajibannya. 

Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang 

berasal dari denda digunakan untuk dana sosial. 

2.2.4 Aplikasi Murabahah dalam perbankan 

Di Indonesia, aplikasi jual beli murabahah pada perbankan syariah di 

dasarkan pada Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Menurut keputusan fatwa 

DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan murabahah pada perbankan 
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syariah adalah sebagai berikut: 

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.  

b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam.  

c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah 

disepakati kualifikasinya.  

d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan 

pembelian ini harus sah dan bebas riba.  

e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, 

misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.  

f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan 

harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank 

harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut 

biaya yang diperlukan.  

g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka 

waktu tertentu yang telah disepakati.  

h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, 

pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.  

i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari 

pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, 

secara prinsip, menjadi milik bank. 

Selain itu, ketentuan pelaksanaan pembiayaan murabahah di 

perbankan syariah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 

9/19/PBI/2007 jo Surat Edaran BI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008, 
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sebagai berikut: 

a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan 

barang terkait dengan kegiatan transaksi Murabahah dengan nasabah 

sebagai pihak pembeli barang;  

b. Barang adalah obyek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, 

harga perolehan dan spesifikasinya;  

c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk 

Pembiayaan atas dasar akad Murabahah, serta hak dan kewajiban nasabah 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi 

informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;  

d. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar 

Akad Murabahah dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal 

berupa analisa atas karakter (Character) dan/atau aspek usaha antara lain 

meliputi analisa kapasitas usaha (Capacity), keuangan (Capital), dan/atau 

prospek usaha (Condition);  

e. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang 

telah disepakati kualifikasinya;  

f. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang 

yang dipesan nasabah;  

g. Kesepakatan atas margin ditentukan hanya satu kali pada awal Pembiayaan 

atas dasar Murabahah dan tidak berubah selama periode Pembiayaan  

h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian 

tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar Murabahah; dan  
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i. Jangka  waktu  pembayaran  harga  barang  oleh  nasabah  kepada  Bank  

ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah 

Atas dasar peraturan yang berkaitan dengan murabahah baik yang 

bersumber dari fatwa DSN maupun PBI, perbankan syariah melaksanakan 

pembiayaan murabahah. Namun demikian, dalam praktiknya tidak ada 

keseragaman model penerapan pembiayaan murabahah karena beberapa faktor 

yang melatarbelakanginya. Ada beberapa tipe penerapan murabahah dalam 

praktik perbankan syariah yang kesemuanya dapat dibagi menjadi tiga kategori 

besar, yaitu: 

1. Tipe Pertama 

Tipe pertama penerapan murabahah adalah tipe konsisten terhadap fiqih 

muamalah. Dalam tipe ini bank membeli dahulu barang yang akan dibeli 

oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas 

nama bank kemudian dijual ke nasabah dengan harga perolehan ditambah 

margin keuntungan sesuai kesepakatan. Pembelian dapat dilakukan secara 

tunai (cash), atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu 

tertentu. Pada umumnya nasabah membayar secara tangguh. Untuk lebih 

jelasnya penerapan murabahah tipe pertama dapat dilihat pada alur gambar 

berikut ini: 
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Gambar 2.1 

Tipe Pertama Penerapan Murabahah. 

 

Sumber : Ummu Hana (2011) 

 

2. Tipe Kedua 

Tipe kedua mirip dengan tipe yang pertama, tapi perpindahan kepemilikan 

langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan 

bank langsung kepada penjual pertama/supplier. Nasabah selaku pembeli 

akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian 

murabahah dengan bank. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (cash), 

atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Pada 

umumnya nasabah membayar secara tangguh. Transaksi ini lebih dekat 

dengan murabahah yang asli, tapi rawan dari masalah legal. Dalam 

beberapa kasus ditemukan adanya klaim nasabah bahwa mereka tidak 

berhutang kepada bank, tapi kepada pihak ketiga yang mengirimkan barang. 

Meskipun nasabah telah menandatangani perjanjian murabahah dengan 
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bank, perjanjian ini kurang memiliki kekuatan hukum karena tidak ada 

tanda bukti bahwa nasabah menerima uang dari bank sebagai bukti 

pinjaman/hutang. Untuk mengindari kejadian seperti itu maka ketika bank 

syariah dan nasabah telah menyetujui untuk melakukan transaksi murabahah 

maka bank akan mentransfer pembayaran barang ke rekening nasabah 

(numpang lewat) kemudian didebet dengan persetujuan nasabah untuk 

ditranfer ke rekening supplier. Dengan cara seperti ini maka ada bukti 

bahwa dana pernah ditranfer ke rekening nasabah. Namun demikian, dari 

perspektif syariah model murabahah seperti ini tetap saja berpeluang 

melanggar ketentuan syariah jika pihak bank sebagai pembeli pertama tidak 

pernah menerima barang (qabdh) atas namanya tetapi langsung atas nama 

nasabah. Karena dalam prinsip syariah akad jual beli murabahah harus 

dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank . Untuk lebih 

jelasnya penerapan murabahah tipe kedua ini lihat alur gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Tipe Kedua Penerapan Murabahah 

 

Sumber : Ummu Hana (2011) 
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3. Tipe Ketiga 

Tipe ini yang paling banyak dipraktekkan oleh bank syariah. Bank 

melakukan perjajian murabahah dengan nasabah, dan pada saat yang sama 

mewakilkan (akad wakalah) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang 

yang akan dibelinya. Dana lalu dikredit ke rekening nasabah dan nasabah 

menandatangi tanda terima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi 

bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank 

karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman. Tipe ketiga ini bisa 

menyalahi ketentuan syariah jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk 

membeli barang dari pihak ketiga, sementara akad jual beli murabahah telah 

dilakukan sebelum barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Untuk lebih 

jelasnya penerapan murabahah tipe ketiga ini lihat alur gambar berikut ini: 

 

 
Gambar 2.3 

Tipe Ketiga Penerapan Murabahah 

 

Sumber : Ummu Hana (2011) 
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Berbagai tipe praktek jual beli murabahah di atas dilatar belakangi 

motivasi yang bermacam-macam. Ada kalanya untuk lebih menyederhanakan 

prosedur sehingga bank tidak perlu repot-repot membeli barang yang dibutuhkan 

nasabah tetapi cukup dengan menunjuk atau menghubungi supplier agar 

menyediakan barang dan langsung mengirimkan ke nasabah sekaligus dengan 

atas nama nassabah (Tipe II). Atau dengan cara bank langsung memberikan uang 

ke nasabah kemudian nasabah membeli sendiri barang yang dibutuhkan dengan 

melaporkan nota pembelian kepada pihak bank (tipe III). Kedua cara tersebut 

sering dilakukan perbankan syariah untuk menghindari pengenaan Pajak 

Pertambahan Nilai dua kali yang dinilai akan mengurangi nilai kompetitif produk 

bank syariah dibandingkan bank konvensional yang dikecualikan dari PPN. Ini 

terjadi karena dalam jual beli murabahah tipe I, di mana bank terlebih dahulu 

akan membelikan barang yang dibutuhkan nasabah atas nama bank baru 

kemudian dijual ke nasabah secara murabahah maka akan terjadi perpindahan 

kepemilikan dua kali, yaitu dari supplair ke bank dan dari bank ke nasabah. 

Melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/19/PBI/2007 jo 

Surat Edaran BI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 yang menghapus 

keberlakuan PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad penghimpunan dan 

Penyaluran dana Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip 

Syariah, pelaksanaan pembiayaan murabahah semakin menempatkan bank 

syariah semata-mata lembaga intermediary yang bertindak sebagai penyedia dana 

bukan pelaku jual beli murabahah. Hal ini ditegaskan dalam teks Surat Edaran BI 

No. 10/14/DPbS pada point III.3, bahwa ”Bank bertindak sebagai pihak penyedia 
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dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi 

Murabahah dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang”.Di lihat dari teks 

surat edaran ini, jelas ada upaya Bank Indonesia untukmenegaskan bahwa 

transaksi perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip jual beli murabahah 

tetap merupakan pembiayaan sebagaimana transaksi lainnya yang menggunakan 

akad mudharabah, musyarakah, salam, istishna, ijarah, dan ijarah muntahiya bit 

tamlik 

2.2.5 Pembiayaan Murabahah menurut PSAK 102 

1. Definisi 

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan 

harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan 

pembeli. 

2. Dasar Pangaturan 

a) Pengakuan dan Pengukuran Piutang Murabahah 

1. Pada saat akad Murabahah, piutang Murabahah diakui sebesar biaya 

perolehan aktiva murabahah ditambah dengan keuntungan yang 

disepakati. 

2. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai 

sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang 

murabahah dikurangi penyisihan piutang diragukan1. 

 

 

                                                 
1 PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, Paragraf 64 
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b)  Pengakuan keuntungan murabahah 

1. Pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan 

keuangan yang sama;  

2. Selama periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui 

satu periode laporan keuangan2. 

c) Potongan pelunasan dini diakui dengan menggunakan salah satu metode 

berikut: 

1. Jika potongan pelunasan diberikan pada saat penyelesaian, bank 

mengurangi piutang murabahah dengan keuntungan murabahah. 

2. Jika potongan pelunasan diberikan setelah penyelesaian, bank terlebih 

dahulu menerima pelunasan piutang murabahah dari nasabah, 

kemudian bank membayar potongan pelunasan kepada nasabah 

dengan mengurangi keuntungan murabahah3.  

d) Denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya 

sesuai akad. Pada saat diterima, denda diakui sebagai bagian dari dana 

sosial4 

3. Penjelasan 

a. Proses pengadaan barang (aktiva) murabahah harus dilakukan oleh pihak 

bank.  

b. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. 

Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian 

barang setelah ada pemesanan dari nasabah.  

                                                 
2 PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, Paragraf 65 
3 PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syarih, Paragraf 66 
4 PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syarih, Paragraf 67 
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c. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak 

mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya.  

d. Apabila aktiva murabahah yang telah dibeli bank (sebagai penjual) 

dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai karena 

kerusakan sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai 

tersebut menjadi beban penjual (bank) dan penjual (bank) akan 

mengurangi nilai akad.  

e. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.  

f. Bank dapat memberi potongan, apabila nasabah melakukan pelunasan 

pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah 

disepakati, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya 

potongan diserahkan pada kebijakan bank.  

g. Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang 

murabahah, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank. 

h. Bank dapat meminta uang muka pembelian (urbun) kepada nasabah 

setelah akad murabahah disepakati. Dalam murabahah, urbun harus 

dibayarkan oleh nasabah kepada bank, bukan kepada pemasok. Urbun 

menjadi bagian pelunasan piutang murabahah apabila murabahah jadi 

dilaksanakan (tidak diperkenankan sebagai pembayaran angsuran). 

Tetapi apabila murabahah batal, urbun dikembalikan kepada nasabah 

setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan, antara 

lain: 
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1) Potongan urbun oleh pemasok;  

2) Biaya administrasi;  

3) Biaya yang dikeluarkan dalam proses pengadaan lainnya.  

i. Apabila terdapat uang muka dalam transaksi murabahah berdasarkan 

pesanan, maka keuntungan murabahah didasarkan pada porsi harga 

barang yang dibiayai oleh bank.  

j. Bank berhak mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat 

memenuhi kewajiban piutang murabahah dengan indikasi antara lain:  

1) Adanya unsur kesengajaan yaitu nasabah mempunyai dana tetapi 

tidak melakukan pembayaran piutang murabahah; dan  

2) Adanya unsur penyalahgunaan dana yaitu nasabah mempunyai dana 

tetapi digunakan terlebih dahulu untuk hal lain.  

k. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang 

dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah 

barang menjadi milik bank.  

l. Apabila transaksi murabahah pembayarannya dilakukan secara angsuran 

atau tangguh, maka pengakuan porsi pokok dan keuntungan harus 

dilakukan secara merata dan tetap selama jangka waktu angsuran. 

Apabila nasabah melakukan pembayaran angsuran lebih kecil dari 

kewajibannya maka pengakuan pendapatan untuk perhitungan distribusi 

hasil usaha dilakukan secara proporsional. 

m. Apabila setelah akad transaksi murabahah pemasok memberikan 

potongan harga atas barang yang dibeli oleh bank dan dijual kepada 
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nasabah, maka potongan harga tersebut dibagi berdasarkan perjanjian 

atau persetujuan yang dimuat dalam akad. Oleh karena itu, pembagian 

potongan harga setelah akad harus diperjanjikan. Porsi potongan harga 

yang menjadi milik bank dapat diakui sebagai pendapatan operasi 

lainnya.  

4. Perlakuan Akuntansi 

Pengakuan dan Pengukuran 

a. Pengakuan dan pengukuran urbun (uang muka)  

1) Urbun diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang 

diterima;  

2) Jika transaksi murabahah dilaksanakan, maka urbun diakui sebagai 

bagian dari pelunasan piutang;  

3) Jika transaksi murabahah tidak dilaksanakan, maka urbun 

dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya 

yang telah dikeluarkan bank.  

b. Pengakuan piutang  

Pada saat akad transaksi murabahah, piutang murabahah diakui sebesar 

nilai perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati.  

c. Pengakuan keuntungan murabahah diakui:  

1) pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan 

keuangan yang sama; atau  

2) selama periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui 

satu periode laporan keuangan.  



33 

 

 

d. Pengakuan potongan pelunasan dini diakui dengan menggunakan salah 

satu metode:  

1) Pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang murabahah dan 

keuntungan murabahah; dan  

2) Setelah penyelesaian, bank terlebih dulu menerima pelunasan 

piutang murabahah dari nasabah, kemudian bank membayar 

potongan pelunasan dini kepada nasabah dengan mengurangi 

keuntungan murabahah.  

e. Pengakuan denda  

Denda diakui sebagai dana kebajikan pada saat diterima. 

Penyajian 

Penilaian piutang murabahah pada akhir periode akuntansi 

a. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat 

direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan 

kerugian piutang.  

b. Margin murabahah ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan 

piutang murabahah. 

5. Jurnal 

Pengadaan aktiva murabahah. 

a. Pada saat perolehan aktiva murabahah 

Debit Persediaan/aktiva murabahah 

Kredit Kas/rekening pemasok/kliring  

 



34 

 

 

b. Pada saat penjualan aktiva murabahah kepada nasabah: Pembayaran 

secara angsuran  

Debit Piutang murabahah 

Kredit Margin murabahah ditangguhkan  

Kredit Persediaan/Aktiva murabahah 

c. Urbun  

a. Penerimaan uang muka (urbun) dari nasabah  

Debit Kas/Rekening  

Kredit Kewajiban lain - uang muka murabahah (urbun)  

b. Pembatalan pesanan, pengembalian urbun kepada nasabah  

Debit  Kewajiban lain - uang muka murabahah (urbun)  

Kredit Pendapatan operasional  

Kredit Kas/Rekening  

c. Apabila murabahah jadi dilaksanakan  

Debit Kewajiban lain - uang muka murabahah (urbun)  

Kredit Piutang murabahah 

d. Pengakuan pendapatan murabahah yang performing dan penerimaan 

angsuran tunggakan (pokok dan margin).  

1) Pada saat pengakuan pendapatan  

Debit Piutang murabahah jatuh tempo  

Kredit Piutang murabahah 

Debit Margin murabahah ditangguhkan 

Kredit Pendapatan margin murabahah 
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2) Pada saat penerimaan angsuran tunggakan (pokok dan margin) 

Debit Kas/Rekening  

Kredit Piutang murabahah Jatuh tempo  

e. Pengakuan pendapatan murabahah yang nonperforming.  

Debit Tagihan kontinjensi (dalam penyelesaian)  

Kredit Rekening lawan -  tagihan kontinjensi (dalam 

penyelesaian)  

f. Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah (pokok dan margin) 

Debit Kas/Rekening  

Kredit Piutang murabahah 

Debit Margin murabahah ditangguhkan 

Kredit Pendapatan margin murabahah 

g. Pemberian potongan pelunasan dini dapat dilakukan dengan 

menggunakan 2 (dua ) metode berikut ini:  

1) Jika pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang murabahah 

dan keuntungan murabahah:  

Debit Kas/rekening…  

Debit Margin murabahah ditangguhkan 

Kredit Piutang murabahah 

Kredit Pendapatan margin murabahah 

2) Jika setelah penyelesaian, bank terlebih dulu menerima pelunasan 

piutang murabahah dari nasabah, kemudian bank membayar 

potongan pelunasan dini murabahah kepada nasabah dengan 
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mengurangi keuntungan murabahah.  

Debit Kas/rekening…  

Kredit Piutang murabahah 

Debit Margin murabahah ditangguhkan 

Kredit Pendapatan margin murabahah 

Debit Beban operasional - Potongan pelunasan dini 

murabahah 

Kredit Kas/rekening...  

h. Penerimaan denda dari nasabah 

Debit Kas/rekening… 

Kredit Rekening simpanan wadiah - dana kebajikan  

6. Pengungkapan 

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain: 

a. Rincian piutang murabahah berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis 

valuta dan kualitas piutang dan penyisihan penghapusan piutang 

murabahah. 

b. Jumlah piutang murabahah yang diberikan kepada pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait).  

c. Kebijakan dan metode akuntansi untuk penyisihan, penghapusan dan 

penanganan piutang murabahah yang bermasalah.  

d. Besarnya piutang murabahah baik yang dibiayai sendiri oleh bank 

maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian 

pembiayaan bank.  
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2.2.6 Pemberian Kredit pada bank konvensional 

Wiroso (2005:16) menyebutkan bahwa sistem pemberian kredit bank 

konvensional dengan bank syariah mempunyai perbedaan, antara lain meliputi 

aspek akad atau perjanjian antara bank dengan nasabah, pemberian balas jasa oleh 

nasabah kepada pihak bank, hubungan dengan nasabah. Pada sistem pemberian 

kredit bank konvensional, bank akan mengenakan bunga kredit kepada debitur 

berdasarkan jumlah kredit yang diajukan oleh debitur kepada pihak bank. Kasmir 

(2013:23) menjelaskan bahwa dalam perbankan konvensional, kredit 

diperuntukan bagi siapapun yang memiliki kemampuan untuk melunasi pinjaman 

kredit, karena bank konvensional tidak peduli bagaimanapun keadaan debitur 

maupun nasabahnya, yang terpenting bagi pihak bank adalah modalnya kembali 

dan ditambah keuntungan berupa bunga kredit yang telah dibebankan kepada 

nasabahnya sebagai penutup operasional. 

Sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional antara lain : 

Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu 

untung untuk pihak bank, besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang 

(modal) yang dipinjamkan kepada debitur, jumlah pembayaran bunga tidak 

mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat ekonomi sedang baik, 

eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk Islam, 

pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek atau 

usaha yang dijalankan oleh pihak debitur. 
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2.2.7 Pembungaan Kredit 

Sebelum melakukan pencatatan transaksi kredit, sebaiknya memahami 

perhitungan bunga kredit, karena dengan perhitungan bunga kredit dapat memilah 

antara angsuran pokok dengan angsuran bunga. Dua hal ini memiliki perlakuan 

akuntansi yang berbeda: 

1. Effective Rate atau Pembayaraan Annuitas 

Sistem pembayaran anuitas yang dilakukan pada setiap selang waktu yang 

teratur dalam jumlah yang sama atau tetap disebut anuitas. Dengan metode 

ini nominal angsuran bunga untuk setiap periode atau bulan akan menurun, 

sedangkan angsuran pokok akan meningkat. 

a Anuitas Pembayaran pada setiap akhir periode angsuran 

(Postnumerando). Kredit dengan angsuran pos numerando umumnya 

untuk kredit tunai, maksudnya kredit yang direalisasi dalam bentuk uang. 

Contohnya kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit pegawai. 

Anuitas diperhitungkan dengan rumus: 

A  = M X i/1-(1+i)n 

Keterangan: 

A =  Anuitas 

M =  Nilai kredit 

I=  tingkat suku bunga 

N=  Jangka waktu kredit 
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b Angsuran Kredit diterima untuk setiap awal bulan (prenumerando) 

Bank juga memberikan kredit non tunai seperti kredit pemilihan rumah, 

kredit mobil. Kredit semacam ini dibank maupun lembaga pembiayaan 

lainnya akan menggunakan bunga efektif dengan 

angsuran  prenumerando  (awal bulan). Untuk menentukan angsuran per 

bulan bila kredit diangsur setiap awal bulan akan menggunakan rumus: 

A =  M 

1 – (1 + I)-n+1/l+1 

Keterangan: 

A = Anuitas 

M = Nilai Kredit 

I =  Tingkat suku bunga 

n = jangka waktu kredit 

2. Sliding Rate 

Angsuran pokok diperhitungkan tetap atau sama setiap angsuran. Sedangkan 

bunga yang diperhitungkan menurun sejalan berkurangnya sisa kredit 

dengan demikian total angsuran pokok dan bunga adalah semakin menurun 

selama periode angsuran. Rumus untuk menghitung pokok angsuran adalah: 

A = M/N 

Keterangan :  A = Angsuran Pokok 

  M = Plafon Kredit 

  N = Periode Kredit 
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3. Flat rate 

Perhitungan bunga dengan flat rate didasarkan pada hitungan bunga secara 

prorate sesuai dengan jangka waktu kredit dan nominan kredit. Dengan 

demikin untuk menentukan angsuran pokok dan bunga sangat sederhana. 

Praktik di bank bila menggunakan flat rate umumnya akan menentukan 

tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan 

effective rate atau sliding rate. Mengapa demikian karna bila menentukan 

tingkat suku bunga yang sama seperti pada sliding atau effective rate maka 

total angsuran menjadi sangat mahal. Rumus untuk menentukan  angsuran 

pokok dan bunga adalah : 

Angsuran pokok dan bunga = M+(M*i*t)/N 

Keterangan : 

                              M= plafon kredit 

                              I= tingkat suku bunga 

                              T = jangka waktu kredit 

                              N = jumlah bulan angsuran selama masa kredit 

Dengan mengacu contoh diatas maka angsuran total perbulan adalah 

Angsuran pokok dan bunga = Rp600.000.000+(600.000.000*24%*3)/36 = 

28.666.666,67 

2.2.8 Perlakuan akuntansi kredit menurut PSAK 50, PSAK 55, PSAK 60 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 60 Instrumen Keuangan: 

Pengungkapan  
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1)  Kategori Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan 

Nilai tercatat untuk setiap kategori berikut, sebagaimana didefinisikan 

dalam PSAK 55 (revisi 2006) diungkapkan dalam laporan posisi keuangan atau 

catatan atas laporan keuangan: 

a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.  

b) Investasi dimiliki hingga jatuh tempo.  

c) Pinjaman yang diberikan dan piutang.  

d) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.  

2)  Penyisihan Kerugian Kredit 

Ketika aset keuangan mengalami penurunan nilai karena kerugian 

kredit dan entitas mencatat penurunan nilai dalam pos terpisah (misalnya pos 

penyisihan digunakan untuk mencatat penurunan nilai individual atau pos serupa 

yang digunakan untuk mencatat penurunan nilai kolektif atas aset keuangan) dari 

pada secara langsung mengurangi nilai tercatat aset keuangan, maka entitas 

mengungkapkan suatu rekonsiliasi perubahan pada akun tersebut selama periode 

untuk setiap kelompok aset keuangan. 

3)  Pos-pos Penghasilan, Beban, Keuntungan atau Kerugian 

Entitas mengungkapkan pos penghasilan, beban, keuntungan atau 

kerugian berikut ini pada laporan laba rugi komprehensif atau catatan atas laporan 

keuangan. 

a. Laba atau rugi neto pada.  

1. Aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar 

melalui laporan laba-rugi, yang menunjukkan secara terpisah aset 
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keuangan atau liabilitas keuangan yang telah ditetapkan untuk diukur 

pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat pengakuan awal, 

dan aset keuangan atau laibilitas keuangan yang dikategorikan sebagai 

dimiliki untuk diperdagangkan sesuai PSAK 55 (revisi 2006). 

2. Aset keuangan tersedia dijual, yang menunjukkan secara terpisah 

jumlah keuntungan atau kerugian yang diakui pada pendapatan 

komprehensif lain selama periode, dan jumlah yang dipindahkan dari 

ekuitas ke dalam laporan laba rugi tersebut.  

3. Investasi dimiliki hingga jatuh tempo.  

4. Pinjaman yang diberikan dan piutang.  

5. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.  

b) Total pendapatan bunga dan total beban bunga (dihitung dengan 

menggunakan metode suku bunga efektif) untuk aset keuangan atau 

liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba 

rugi.  

c) Pendapatan bunga dari aset keuangan yang mengalami penurunan nilai 

yang diakui sesuai PA 109 PSAK 55.  

d) Jumlah kerugian penurunan nilai untuk setiap kelompok aset keuangan  

4) Pengungkapan Lain  

Sesuai dengan PSAK 1 (revisi 2009) tentang penyajian laporan 

keuangan paragraf 114, entitas mengungkapkan dalam ikhtisar kebijakan 

akuntansi yang signifikan, dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun 

laporan keuangan dan kebijakan akuntansi lain yang relevan untuk pemahaman 
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suatu laporan keuangan. 

5)  Nilai Wajar 

Setiap kelompok aset keuangan dan kewajiban keuangan, entitas harus 

mengungkapkan nilai wajar setiap kelompok asset dan kewajiban tersebut dengan 

cara yang memungkinkan untuk dapat diperbandingkan dengan nilai tercatat 

dalam neraca. PSAK55 (revisi2006) memberikan pedoman penentuan nilai 

wajar). 

Dalam pengungkapan nilai wajar, entitas mengelompokkan aset 

keuangan dan liabilitas keuangan dalam kelompok-kelompok, namun saling hapus 

di antara mereka sepanjang jumlah tercatatnya saling hapus dalam laporan 

keuangan. 

Entitas mengungkapkan untuk setiap kelompok instrumen keuangan, 

metode dan, ketika teknik penilaian digunakan, asumsi yang diterapkan dalam 

menentukan nilai wajar untuk setiap kelompok aset keuangan atau liabilitas 

keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 (Revisi 2011) 

Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran  

Tujuan pernyataan ini adalah untuk mengatur prinsip-prinsip dasar 

pengakuan dan pengukuran asset keuangan, kewajiban keuangan, dan kontrak 

pembelian atau penjualan items non keuangan.  

1) Pengakuan Awal  

Aset keuangan dan liabilitas pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. 

Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai 

wajarnya melalui laporan laba rugi, nilai wajarnya tersebut ditambah biaya 
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transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset 

keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung 

klasifikasinya. Nilai wajar aset keuangan pada saat pengakuan awal 

biasanya sama dengan harga transaksinya yaitu nilai wajar pembayaran 

yang diserahkan atau diterima.  

2) Pengukuran setelah Pengakuan Awal  

a) Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan 

dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba 

rugi diukur pada nilai wajarnya.  

b) Kredit yang diberikan, piutang serta investasi dimiliki yang hingga jatuh 

tempo dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan 

diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan 

menggunakan metode suku bunga efektif.  

3) Penghentian Pengakuan  

a) Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika hak kontraktual atas arus 

kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir.  

b) Pinjaman yang diberikan atau aset keuangan lain dihapusbukukan ketika 

tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit 

dalam waktu dekat atau hubungan normal antara bank dan debitur telah 

berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan 

mendebit penyisihan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kemudian 

atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode 

berjalan dikreditkan ke dalam akun penyisihan kerugian penurunan nilai 
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atas kredit yang diberikan di laporan posisi keuangan, sedangkan jika 

setelah tanggal laporan  posisi  keuangan  dikreditkan  sebagai  

pendapatan  operasional lainnya. 

4) Pengakuan Pendapatan dan Beban  

a) Aset tersedia untuk dijual serta aset keuangan dan liabilitas keuangan 

yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, pendapatan dan 

beban bunga diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode 

suku bunga efektif.  

b) Keuntungan dan kerugian yang belum terealisasi yang timbul dari 

perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur 

pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.  

c) Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau mengalami 

penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya 

diakui dalam laporan laba rugi komprehensif harus diakui pada laporan 

laba rugi.  

5) Aset Keuangan yang Dicatat Berdasarkan Biaya Perolehan 

Diamortisasi  

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi 

atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga 

jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah 

kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan 

nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di 

masa datang yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan suku 
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bunga efektif awal dari aset tersebut (yaitu suku bunga efektif yang dihitung 

saat pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut dikurangi baik secara 

langsung maupun menggunakan pos cadangan.Jumlah kerugian yang terjadi 

diakui pada laporan laba-rugi. 

6)   Pengukuran Biaya Diamortisasi 

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan 

adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat 

pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau 

dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif 

yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh 

temponya, dan dikurangi penurunan nilai. 

7)   Pengukuran Nilai Wajar 

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu asset dapat dipertukarkan, atau suatu 

liabilitas dapat diselesaikan, diantara para pihak yang memahami dan 

berkeinginan untuk melakukan transaksi yang wajar pada tanggal 

pengukuran. 

8)   Metode Suku Bunga Efektif 

Metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi 

dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset keuangan 

atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan 

bunga atau beban bunga selama periode relevan. Suku bunga efektif adalah 

suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau 

penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari instrument 
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keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode lebih singkat untuk 

memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 

Kerangka Pemikiran 

 

Menurut pemikiran di atas dijelaskan bahwa penelitian ini 

menggunakan bank syariah dan bank konvensional. Dan  sebagai obyek penelitian 

peneliti menggunakan pembiayaan Murabahah pada bank syariah dan kredit pada 
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bank konvensional. Peneliti bermaksud melakukan perbandingan terhadap 

perlakuan akuntansi pembiayaan tersebut serta melakukan evaluasi pada standar 

yang berlaku di Indonesia. 

2.4 Proposisi 

Adapun proporsisi dalam penelitian ini adalah : 

1. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Murabahah pada 

bank syariah sudah dilakukan oleh pihak bank sesuai dengan PSAK 102 

tentang pembiayaan Murabahah. 

2. Praktek lapangan yang dilakukan oleh pihak bank syariah sudah sesuai 

dengan PSAK 102 dan ketentuan syariah lainnya. 

Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan kredit komsumtif pada 

bank konvensional sudah sesuai dengan  PSAK 31, PSAK 50, PSAK 55 dan 

PSAK 60 tentang akuntansi perbankan. 


