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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1     Latar Belakang 

Bank konvensional menggunakan uang sebagai komoditas mereka. 

Melihat prinsip tersebut menyebabkan kita semua bertanya-tanya apakah prinsip 

tersebut baik untuk diterapkan secara terus-menerus. Menurut Agama, khususnya 

Islam, uang diharamkan dijadikan sebagai komoditas bisnis. Segala sesuatu yang 

diluar kodrat yang telah ditentukan oleh Tuhan akan menghadirkan suatu 

keburukan. Maka dari itu, sekarang ini telah banyak sekali bermunculan bank-

bank yang berbasis syariah. Bila dilihat dari fungsinya, bank syariah sama dengan 

bank konvensional. Bank-bank syariah melakukan perhimpunan dana sama 

dengan bank konvensional, yaitu melalui tabungan, giro, deposito, kredit 

pinjaman, dan produk-produk bank pada umumnya, tetapi bedanya adalah pada 

bank syariah menggunakan prinsip syariah yang sesuai dengan Al-Quran dan 

Hadist, yang pasti pada bank syariah uang bukanlah dijadikan sebagai komoditas 

mereka.   

Data Statistik Perbankan Syariah Direktorat Perbankan Syariah Bank 

Indonesia pada akhir bulan April 2014, komposisi pembiayaan akad Murabahah 

yang dilakukan oleh bank syariah di Indonesia sebesar Rp112.288,00 (dalam 

milyar) dari total seluruh komposisi pembiayaan sebesar Rp187.885,00 (dalam 

milyar) atau sebesar 59,76 persen (Data Statistik Perbankan Syariah Direktorat 

Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2014). Pembiayaan Murabahah menjadi 

pilihan utama pada bank syariah. Ibnu Rusyd Al-Maliki mengatakan, 
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“Murabahah adalah jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi 

kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan 

yang diinginkan.” Beberapa alasan bahwa pembiayaan Murabahah ini 

mendominasi penyaluran dana yang dilakukan oeh bank-bank syariah adalah 

karena mudahnya untuk diimplementasikan, tetapi tidak menutup kemungkinan 

masih banyak bank-bank syariah yang mengimplementasikan pembiayaan 

Murabahah ini seperti pembiayaan konsumen atau kredit konsumtif di bank 

konvensional yang sedang marak sekarang ini. 

Karakteristik Murabahah adalah bahwa penjual harus memberitahu 

pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan 

yang ditambahkan pada biaya (cost) tersebut. Dalam daftar istilah buku himpunan 

fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

Murabahah adalah menjual sesuatu barang dengan menegaskan harga belinya 

kepada pembeli dan membeli membayar dengan harga yang lebih sebagai laba. 

Sedangkan dalam PSAK 102 menyatakan bahwa, “Murabahah adalah akad jual 

beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang 

disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut 

kepada pembeli.” Sedangkan menurut Antonio (2001: 101) Murabahah adalah 

jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. 

Awalnya, pembiayaan ini adalah pembiayaan yang bersifat pemberian 

modal kerja seperti pembelian bahan mentah, aktiva tetap, dan lain-lain. Tetapi 

sekarang pemikiran tentang Murabahah telah berubah. Murabahah pada saat ini 

digunakan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Sehingga 
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pembiayaan ini menjadi operasi utama yang menghasilkan pendapatan yang lebih 

menjanjikan bagi pihak bank. 

Transaksi Murabahah dalam Lembaga Keuangan Syariah, khususnya 

perbankan menempati porsi yang paling besar, bahkan pada Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah hampir seluruh transaksi penyaluran dananya menggunakan 

prinsip jual beli Murabahah (Wiroso, 2011:74). Salah satu penyebabnya adalah 

paradigma para pelakaksana Bank Syariah menyamakan atau membandingkan 

dengan Bank Konvensional. Murabahah dianalogkan dengan Kredit Kendaraan 

Bermotor (KKB) adanya Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang dilaksanakan 

oleh Bank Konvensional, dimana secara konsep keduanya memiliki perbedaan 

yang mendasar. 

Bila kita lihat sebagian inti dari karakteristik Murabahah dan beberapa 

elemen yang harus diperhatikan didalamnya, ditambah dengan banyak 

ditemukannya ketidaksesuaian transaksi Murabahah berdasarkan akad dan 

praktiknya transaksi Murabahah tersebut membawa implikasi yang sangat 

signifikan yaitu timbulnya pemikiran bahwa bank syariah tidak beda jauh dengan 

bank konvensional, karena transaksi Murabahah dilaksanakan masih jauh dari 

prinsip-prinsip yang ada, bahkan dilaksanakan seperti pembiayaan kredit 

konsumtif pada bank konvensional. Santoso (2004) menyimpulkan bahwa sistem 

pemberian pembiayaan di Bank BNI Syariah tidak jauh berbeda dengan sistem 

kredit di bank konvensional. Karena pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang 

paling besar menghasilkan  pendapatan untuk bank syariah, maka sangat penting 

untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi dan pencatatan labanya 
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menurut PSAK 102, kemudian dibandingkan dengan kredit konsumtif yang 

digunakan oleh bank konvensional menurut PSAK 50, PSAK 55 dan PSAK 60. 

Hal itu karena karakteristik pembiayaan Murabahah yang hampir sama dengan 

kredit konsumtif di bank konvensional. Maka dari itu perlu adanya penelitian dan 

pengkajian yang lebih jauh agar kita dapat mengetahui lebih dalam dan jelas 

tentang pola pembiayaan Murabahah di bank syariah tersebut bila dibandingkan 

dengan kredit konsumtif yang dilakukan oleh bank konvensional. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena pada 

penelitian terdahulu hanya berfokus pada bagaimana perlakuan akuntansi pada 

suatu produk bank saja, sedangkan pada penelitian ini dilakukan perbandingan 

atau komparasi pada dua produk bank yaitu pembiayaan Murabahah khususnya 

Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB) dan Kredit konsumtif untuk produk 

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Penelitian ini menggunakan Laporan 

keuangan yang terbaru sebagai data pendukung, yaitu menggunakan laporan 

keuangan 2013 pada setiap bank karena laporan keuangan tersebut merupakan 

yang terbaru. 

Merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan, untuk mengetahui 

apakah memang terdapat perbedaan perlakuan akuntansi antara pembiayaan 

Murabahah dengan kredit konsumtif, maka judul yang dapat diambil yaitu : 

“ANALISIS PERBANDINGAN PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN 

MURABAHAH BANK SYARIAH DAN KREDIT KONSUMTIF BANK 

KONVENSIONAL”  
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1.2     Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat 

dirumuskan beberapa masalah yaitu : 

1. Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi dan pencatatan laba pada 

pembiayaan Murabahah di Bank Syariah menurut PSAK 102 ? 

2. Bagaimanakah kesesuaian perlakuan akuntansi dan pencatatan laba 

pada kredit konsumtif di Bank Konvensional menurut PSAK 50, 

PSAK 55 dan PSAK 60? 

3. Bagaimana perbandingan praktik dan perlakuan akuntansi antara 

pembiayaan Murabahah pada bank syariah dengan kredit konsumtif 

bank konvensional berdasarkan PSAK yang berlaku ? 

1.3     Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui lebih lanjut mengenai kesesuaian perlakuan akuntansi dan 

pencatatan laba pada pembiayaan Murabahah di Bank Syariah menurut 

PSAK 102. 

2. Mengetahui lebih lanjut mengenai kesesuaian perlakuan akuntansi dan 

pencatatan laba pada kredit konsumtif di Bank Konvensional menurut 

PSAK 50, PSAK 55 dan PSAK 60. 

3. Mengetahui lebih lanjut perbandingan praktik dan perlakuan akuntansi 

antara pembiayaan Murabahah pada bank syariah dengan kredit konsumtif 

bank konvensional berdasarkan PSAK yang berlaku. 
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1.4     Manfaat Penelitian 

Dalam penulisan Tugas Akhir/Skripsi ini dikemukakan beberapa 

manfaat, yaitu : 

1. Sebagai pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh selama menempuh 

pendidikan di STIE PERBANAS Surabaya dengann membuat laporan 

penelitian secara ilmiah dan sistematis. 

2. Meningkatkan kemampuan agar lebih mampu melakukan penelitian, 

berfikir kritis dan berfikir logis. 

3. Menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, pengenalan, dan pengamatan 

sebuah sistem pencatatan akuntansi dan pencatatan laba pada bank syariah 

dan bank konvensional yang berguna untuk penyelesaian Tugas 

Akhir/Skripsi. 

4. Memberikan tambahan informasi mengenai perbandingan perlakuan 

akuntansi dan pencatatan laba  pada pembiayaan Murabahah bank syariah 

dan kredit konsumtif bank konvensional. 

5. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu pedoman dan menjadi 

sambungan pemikiran atau referensi bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan terutama bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian 

selanjutnya khususnya mengenai perbandingan perlakuan akuntansi dan 

pencatatan laba pada pembiayaan Murabahah bank syariah dan kredit 

konsumtif bank konvensional. 
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1.5      Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam proposal ini memberikan gambaran 

singkat tentang hal-hal yang akan diuraikan dalam setiap babdari penelitian ini. 

Sistematika penulisan adalah sebagai berikut : 

BAB I  : Pendahuluan 

Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah yang akan 

diangkat dalam penelitian, kemudian juga menjelaskan tentang 

tujuan dan manfaat penelitian ini. 

BAB II  :  Tinjauan Pustaka 

Pada bagian ini berisi tentang kegiatan yang bersifat teoritis 

sebagai dasar pemecahan masalah sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Bab ini mencakup teori yang terkait dengan tinjauan 

pustaka, yaitu dari penelitian terdahulu, landasan teori yang 

mendukung, kerangka pemikiran, kemudian proposisi. 

BAB III  :  Metodologi Penelitian 

Bab ini membahas tentang rancangan penelitian yang berisi jenis 

dan sumber data serta teknik pengumpulan data. Kemudian berisi 

batasan penelitian, unit yang dianalisis, daftar pertanyaan yang 

akan diajukan pada narasumber, dan teknik analisis data.  

BAB IV : Gambaran Subjek Penelitian dan Analisis Data 

  Pada bab ini membahas tentang bagaimana gambaran dari subjek 

yang diteliti. Kemudian menguraikan dan menjelaskan dari data 
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yang diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan 

pihak informan. 

BAB V : Penutup 

  Bab ini merupakan bab terakhir yaitu bagian akhir dalam penelitian 

ini dimana pada bagian ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari 

hasil penelitian, kemudian juga berisi keterbatasan selama 

pelaksanaan dan saran-saran yang dapat menjadi masukan untuk 

peneliti yang akan datang. 

 

 

 


