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Perbankan Syariah di Indonesia

 Pangsa pasar perbankan syariah saat ini telah
mencapai 4,9% dari total aset perbankan di
Indonesia

 pertumbuhan rata-rata aset industri
perbankan syariah, telah mencapai rata-
rata 37,4% dalam 5 tahun terakhir. Dengan
total aset sekitar 21 miliar dolar AS.
Industri perbankan syariah memiliki hampir
13 juta rekening simpanan, dan kurang
lebih didukung dengan 3000 jaringan kantor
di seluruh Indonesia.

sumber: OJK -2014



PENGERTIAN BANK SYARIAH

BANK SYARIAH adalah Bank yang menjalankan
kegiatan usahanya berdasar kan Prinsip Syariah dan
menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah
dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank
Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan
jasa dalam lalu lintas pembayaran.



UNIT USAHA SYARIAH

Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS,
adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum
Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk
dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan
usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau
unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang
berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi
sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu
syariah dan/atau unit syariah.



SEJARAH PERBANKAN SYARIAH

Sejarah singkat Lembaga Keuangan Islam
Internasional :

Mit Ghamr Bank (di Mesir) perintis pertama di
tahun 1960an sangat berarti bagi perkembangan
sistim finansial dan ekonomi islam ;

Islamic Development Bank didirikan pada tahun
1975

Mulai tahun 1970an berdiri Bank-bank Islam di
beberapa negara : Mesir, Sudan, Pakistan,
Bangladesh, Turki, Malaysia dan Indonesia



PERBANKAN SYARIAH di
BERBAGAI NEGARA

 Pendirian Lembaga Keuangan/Bank Syariah di
berbagai Negara :

 Uni Emirat Arab : th 1975 Dubai Islamic Bank ;
 Kuwait : th 1977 Kuwait Finance House
 Mesir : th 1978 Faisal Islamic Bank
 Pakistan : th 1979 sistim bunga dihapuskan
 Siprus : th 1983 Faisal Islamic Bank of Kibris (Cyprus)
 Malaysia : th 1983 Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)
 Turki : th 1984 Daar al Maal Islam-Faisal Financial

Institution
 Indonesia : th 1992 Bank Muamalat Indonesia



PERBANKAN SYARIAH DI
INDONESIA

Latar belakang PendirianPerbankan Syariah di Indonesia
Ummat islam memandang perlunya layanan perbankan
yanglebih baik dan adil (Bank Islam = bebas riba)
19-22 Agustus 1990 Lokakarya tentang Bank Islam di
Cisarua, Bogor oleh MUI
22-25 Agustus 1990 dalam Munas IV MUI disepakati untuk
mendirikan Bank Islam
November 1991 didirikan PT BMI
Maret 1992 BMI mulai beroperasi
Oktober 1994 BMI menjadi Bank Devisa
Setelah beroperasinya BMI, mulai bertumbuhan BPRS di
berbagai wilayah Indonesia
Dengan UU No. 10 th 1998, maka pada tahun 1999 mulai
beroperasi Bank Syariah baik berbentuk Unit Usaha Syariah
(Bank IFI cabang Syariah) maupun Bank Umum (Bank
Syariah Mandiri)



Perbankan Syariah di Indonesia

 Tahun 1999 dibentuk Dewan Syariah
Nasional (DSN) oleh MUI

 Fungsi DSN untuk melaksanakan tugas
memajukan ekonomi ummat islam

 Tugas DSN : mengkaji, merumuskan nilai
dan prinsip hukum islam untuk menjadi
pedoman transaksi/implementasi di
lembaga keuangan syariah



Peraturan Perundang-Undangan terkait usaha
Perbankan Syariah:

Undang-undang tentang Perbankan (UU No. 7/1992 jo UU
No. 10/1998) berikut peraturan pelaksanaannya ;

Undang-undang tentang Perbankan Syariah (UU No.
21/2008) ;

Al-Qur’anul Kariim, Sunnah Rasululllah SAW, Ijma, Qiyas,
Masalih Mursalah, Fiqih Muamalah

Undang-undang tentang Bank Indonesia (UU No. 23/1999 jo
UU No. 3/2004) berikut peraturan pelaksanaannya;

Undang-undang tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistim Nilai
Tukar (UU No. 24/1999) berikut peraturan pelaksanaannya;

Undang-undang tentang Pencucian Uang (UU No. 8/2010)
berikut peraturan pelaksanaannya;
Undang-undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU

No. 24/2004) berikut peraturan pelaksanaannya;
Undang-undang tentang Perseroan Terbatas (UU No.

40/2007) berikut peraturan pelaksanaannya;
Undang-undang tentang Pasar Modal (UU No. 8/1995)

berikut peraturan pelaksanaannya;
Undang-undang tentang Sukuk (surat berharga syariah
negara)



PBI PERBANKAN SYARIAH

1. PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
11/ 3 /PBI/2009 TENTANG BANK UMUM
SYARIAH

2. PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
11/ 15 /PBI/2009 TENTANG PERUBAHAN
KEGIATAN USAHA BANK KONVENSIONAL
MENJADI BANK SYARIAH

3. PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
11/10/PBI/2009 TENTANG UNIT USAHA
SYARIAH



PENDIRIAN
BANK UMUM SYARIAH

Proses pendirian BUS kurang lebih =
BUK

Modal Rp. 1 T

Bentuk Hukum harus PT

Harus ada DPS



DEWAN PENGAWAS
SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah wajib
dibentuk di Bank Syariah dan Bank
Umum Konvensional yang memiliki
UUS.

Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh
Rapat Umum Pemegang Saham atas
rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah bertugas
memberikan nasihat dan saran Kepada
direksi serta mengawasi kegiatan Bank
agar sesuai dengan Prinsip Syariah.



Konversi BUK menjadi BUS

 Bank Konvensional dapat melakukan perubahan
kegiatan usaha menjadi Bank Syariah.

 Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional
menjadi Bank Syariah dapat dilakukan:

 a. Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum
Syariah;

 b. BPR menjadi BPRS.
 BPR atau BPRS yang ingin menjadi Bank Umum

Syariah harus mendirikan Bank Umum Syariah
terlebih dahulu. Selanjutnya, seluruh hak dan
kewajiban (asset and liabilities) BPR atau BPRS
dialihkan kepada Bank Umum Syariah baru, kemudian
izin usaha BPR atau BPRS dicabut atas permintaan
bank (self liquidation).



KONVERSI BUK - BUS

Bank Konvensional yang akan melakukan
perubahan kegiatan usaha menjadi Bank
Syariah harus:

a. menyesuaikan anggaran dasar;

b. memenuhi persyaratan permodalan;

c. menyesuaikan persyaratan Direksi dan
Dewan Komisaris;

d. membentuk DPS; dan

e. menyajikan laporan keuangan awal
sebagai sebuah Bank Syariah.



KONVERSI BUK - BUS

memiliki rasio Kewajiban Penyediaan
Modal Minimum (KPMM) paling
kurang sebesar 8 % (delapan
persen); dan

Besarnya rasio KPMM didasarkan
pada hasil penilaian Bank Indonesia.

b. memiliki modal inti paling kurang
sebesar Rp.100.000.000.000,00
(seratus milyar rupiah).



Pendirian Unit Usaha Syariah

 Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari
BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor
cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang berfungsi
sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit
syariah;

BUK yang akan melakukan kegiatan usaha
berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka
UUS.

Rencana pembukaan UUS harus dicantumkan
dalam rencana bisnis BUK.



Pendirian Unit Usaha Syariah

 (1) Pembukaan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.

 (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
bentuk izin usaha.

 (3) Permohonan izin usaha UUS diajukan oleh Bank Umum Konvensional
(BUK) dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran 40 dan didukung dengan dokumen sebagai berikut:

 a. rancangan perubahan anggaran dasar, yang paling kurang memuat
kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

 b. identitas dan dokumen pendukung calon Direktur UUS

 C. Dst = izin BUS atau BUK



Pendirian Unit Usaha Syariah

 Modal kerja UUS ditetapkan dan dipelihara paling
kurang sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus
milyar rupiah).

 Yang dimaksud dengan “modal kerja” adalah
dana bersih yang ditempatkan BUK pada UUS
setelah dikurangi dengan penempatan UUS pada
BUK, yang diperlakukan sebagai komponen
modal untuk UUS.

 (2) Modal kerja UUS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus disisihkan dalam bentuk tunai.

 Yang dimaksud dengan “tunai” adalah setoran
dalam bentuk kas, bukan dalam bentuk tanah,
gedung atau bentuk sejenis lainnya.



Perbankan Syariah

Peraturan Perundang-Undangan terkait usaha
perbankan syariah:

 Undang-undang tentang Hak Tanggungan (UU No.
4/1996); berikut peraturan pelaksanaannya;

 Undang-undang tentang Fidusia (UU No. 42/1999) berikut
peraturan pelaksanaannya;

 Peraturan Bank Indonesia (dahulu Surat Keputusan (SK)
Direksi BI)

 Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) terkait dengan
kegiatan usaha perbankan ;

 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
 Kitab Undang-undang Hukum Dagang
 Dan peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan

kegiatan usaha perbankan.



Perbankan Syariah di Indonesia

 Kegiatan usaha perbankan syariah secara garis besar dapat
dikelompokkan kedalam beberapa kegiatan :

1) Menghimpun dana dari masyarakat baik dalam bentuk Giro,
Tabungan, Deposito, Sertifikat Deposito dan bentuk lainnya
yang dipersamakan dengan itu ;

2) Menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (surplus
spending unit) kepada pihak yang memerlukan dana
(deficit spending unit)

3) Menerbitkan, menjual, membeli surat-surat berharga di
Pasar uang Syariah

4) Melakukan penyertaan modal dalam batas yang ditentukan
Undang-undang dan

5) Memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6) Bertindak selaku investor, agent, Manajer Investasi dan

lembaga sosial (menerima ZIS dan Wakaf Tunai)
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PBI 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan PBI No. 9/19/PBI/2007
Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan
Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

PBI 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam
Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan
Jasa Bank Syariah

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan
fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan
fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang
memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip
Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah.



Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang
dipersamakan dengan itu berupa:

a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan
musyarakah;

b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli
dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;

c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam,
dan istishna’;

d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh;
dan

e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk
transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak
lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi
fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah
jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan,
atau bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.



Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara
lain prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun),
kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah) serta tidak
mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek haram.
Yang dimaksud dengan:
“ ‘Adl” yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan
memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan
sesuatu sesuai posisinya.
“Tawazun” adalah keseimbangan yang meliputi aspek material dan
spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis
dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
“Maslahah” adalah segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan
ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus
memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat
dan membawa kebaikan (thoyib) dalam semua aspek secara
keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.
“Alamiyah” adalah sesuatu yang dapat dilakukan dan diterima oleh,
dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholders)
tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan
semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin).



“Gharar” adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak
dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat
diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain
dalam syariah.

“Maysir”, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu
keadaan yang tidak pasti dan bersifat untunguntungan;

“Riba”, adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak
sah (bathil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang
sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu
penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam
yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas
mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman
karena berjalannya waktu (nasiah).

“Zalim”, adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi
pihak lainnya.

“Objek Haram”, adalah suatu barang atau jasa yang diharamkan
dalam syariah



Dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan
antara lain Akad Wadi’ah dan Mudharabah;

Giro dan Tabungan atas dasar Akad Wadi’ah

Giro atas dasar Akad Mudharabah

Tabungan dan deposito atas dasar Akad Mudharabah

Dalam kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan
mempergunakan antara lain Akad Mudharabah, Musyarakah,
Murabahah, Salam, Istishna’, Ijarah, Ijarah Muntahiya Bitamlik
dan Qardh; dan

Dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara
lain Akad Kafalah, Hawalah dan Sharf.



DEWAN PENGAWAS
SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah wajib
dibentuk di Bank Syariah dan Bank
Umum Konvensional yang memiliki
UUS.

Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh
Rapat Umum Pemegang Saham atas
rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah bertugas
memberikan nasihat dan saran Kepada
direksi serta mengawasi kegiatan Bank
agar sesuai dengan Prinsip Syariah.



KOMITE PERBANKAN
SYARIAH

 Komite Perbankan Syariah, yang selanjutnya disebut
Komite adalah forum yang beranggotakan para ahli di
bidang syariah muamalah dan/atau ahli ekonomi, ahli
keuangan, dan ahli perbankan, yang bertugas membantu
Bank Indonesia dalam mengimplementasikan fatwa Majelis
Ulama Indonesia menjadi ketentuan yang akan dituangkan
ke dalam Peraturan Bank Indonesia.

 Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut MUI
adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama,
tokoh masyarakat (zuama) dan cendekiawan muslim
Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah
umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita
bersama, yang salah satu peran utamanya adalah sebagai
pemberi fatwa (Mufti).



Catatan Kuliah

CEASE & DESIST ORDER



SELAMAT
MEMPELAJARI/MENDALAMI

PERBANKAN SYARIAH





Perkembangan Sistem Perbankan
Syariah



Pengertian Bank

Financial intermediaries between fund
surplus parties and fund minus

parties



Pengertian Bank Syariah

 Bank yang beroperasi dengan
menggunakan prinsip-prinsip yang
sesuai dengan syariah Islam:

 Prohibite riba (Discussed more on
Chapter 2)

 Prohibite gharar

 Prohibite maisir



Pentingnya Sistem Perbankan Syariah

 Kepatuhan terhadap syariah Islam

 Memenuhi kepentingan pendanaan
dan investasi bagi umat Islam

 Memenuhi permintaan individu dan
kebutuhan komersial

 Menyemangati inovasi keuangan yang
sesuai dengan syariah

 Tidak mengalami negative spread



Sejarah Perkembangan Bank
Syariah

 1960’s Mit Ghamr Bank

 1975 Islamic Development Bank

 Islamic Research and Training
Institute

 1970-1980 Islamic Bank in some
countries (Malaysia, 1983)

 1990 The first Islamic Bank in
Indonesia



Indonesian Islamic Bank Outlook

 Please refer to Statistik Perbankan
Indonesia (July 2007)



Faktor-faktor yang mempengaruhi
perkembangan sistem perbankan syariah

 Perubahan Legal, political dan ekonomi
secara internasional

 Islamisasi dan reformasi institutional
(pakistan iran, sudan, malaysia,
indonesia)

 Internasionalisasi organisasi-organisasi
Islam (OKI, IDB, dll)

 Respon internasional untuk memperoleh
modal /dana dari negara-negara Islam
yang kaya minyak (contoh: citibank,
dll).



Sistem Operasi Bank Syariah

 Full Fledge

 Dual Banking System

 Islamic Windows

 Office Channeling











Prinsip Dasar Perbankan
Syariah

 Depository

 Profit Sharing

 Sale & Purchase

 Operational and Financial Lease

 Fee Based Services
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Laporan laba rugi

Penghimpunan dana Penyaluran dana
pendapatan

Sumber dan Alokasi Dana
Bank Syariah



POLA PENGHIMPUNAN DAN PENGALOKASIAN DANA

Pola Penghimpunan
dan

Pengalokasian Dana

Pool of Funds
Approach

Assets
Allocations
Approach



Sumber Dana Pengguna Dana

Sumber dan Penggunaan Dana
(Pool of Funds Approach)

Modal

Wadiah

Mudharabah
Mutlaqah

DANA POOL

Primary Reserve : KAS

Secondary Reserve : ABA

Qard

Musyarokah

Mudharabah

Murabahah

Salam

Istishna

Ijarah

Aktiva Tetap
Mudharabah
Muqayadah Special Project



Sumber Dana Penggunan Dana

Wadiah

Mudharabah
Mutlaqah

Modal

Mudharabah Muqayadah

(Sumber : Dimodifikasi dari Zaenal Arifin, Dasar-dasar Manajemen Syariah, Jakarta : Alvabet, 2002, h : 63)

Primary reserve : KAS

Secondary Reserve : ABA

Qard

Murabahah

Salam

Istishna

Ijarah (wa iqtina)

Mudharabah

Musyarakah

Aktiva tetap

Special Project



TUJUAN PENGGUNAAN DANA BANK SYARIAH

1. Mencapai tingkat profitabilitas yang
cukup dan tingkat risiko yang rendah

2. Mempertahankan kepercayaan
masyarakat dengan menjaga agar
posisi likuiditas tetap aman



ALOKASI PENGGUNAAN DANA BANK SYARIAH

Alokasi
Penggunaan
Dana

Earning
Assets

Non Earning
Assets

Pembiayaan: Mudharabah dan
Musyarakah

Piutang : Murabah-Salam dan Istisna

Aktiva Ijarah/IMBT

Antara Bank Aktiva (Bank Syariah)

Cash Asset

Premis and Equipment



SUMBER DANA
BANK SYARIAH

Modal Inti /
Core Capital

Wadiah

Modal Disetor

Cadangan

Laba ditahan

Tabungan
Mudharabah

Deposito
Mudharabah

Tabungan / giro
Wadiah



SKEMA-SKEMA MUDHARABAH

Nasabah 1

Nasabah 2

Nasabah 3

.

.

Nasabah n

Skema Mudharabah Mutlaqah On Balance Sheet

Jual

Bank
Syari’ah

Sewa

Kerjasama
Usaha

Penjualan 1

Penjualan 2

.

Penjualan n

Penyewaan 1

Penyewaan 2

.

Penyewaan n

Kerjasama 1

Kerjasama 2

.

Kerjasama n



Usaha Off-Balance-Sheet

 Pengertian Off-Balance sheet

 Transaksi yang tidak dicatat dalam neraca

 Disajikan dalam laporan Komitmen dan
Kontingensi, yang dirinci menurut tagihan
dan kewajiban secara urut dengan
memperhatikan pengaruhnya thd neraca
dan laporan laba/rugi



Laporan Komitmen dan Kontingensi
 Tagihan Komitmen:

 Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan

 Lainnya

 Kewajiban Komitmen:

 Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik

 Irrevocable L/C yang masih berjalan (impor dan ekspor)

 Lainnya

 Tagihan Kontingensi:

 Garansi yang diterima

 Pendapatan bunga dalam penyelesaian

 Lainnya

 Kewajiban Kontingensi:

_ Garansi yang diberikan

_ Revocable L/C yang masih berjalan (impor dan ekspor)
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PRODUK PERBANKAN
SYARIAH
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PRINSIP YANG DIGUNAKAN DALAM
PRODUK PERBANKAN SYARIAH

• Prinsip Titipan
– Wadiah

• Prinsip Investasi dan Bagi
Hasil
– Mudharaba, Musyarakah,

Muzaraah, Musaqat

• Prinsip Jual Beli
– Murabahah, Salam, Istishna

• Prinsip Sewa
– Ijarah, Ijarah Muntahia

Bittamlik

• Prinsip Penjaminan
– Kafalah, Rahn

• Prinsip Perwakilan
– Wakalah

• Prinsip Pinjaman
– Qardh, Qardhul Hasan



PRODUK PENGHIMPUNAN
DANA

3
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PENGHIMPUNAN DANA

• Dalam perbankan hanya ada tiga produk
penghimpunan dana, yaitu:

– Giro
• Simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu atau

berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan cek atau
kartu ATM sebagai media/alat penarikan.

• Dapat dibuka oleh lembaga atau perorangan.

• Aturan tentang setoran pertama dan saldo minimal.

• Cek dapat berbentuk tunai atau melalui rekening (account
payable)
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– Tabungan

• Simpanan yang dapat diambil berdasarkan
kesepakatan dengan menggunakan buku atau
kartu sebagai alat penarikan.

• Buku tabungan/ account statement merupakan
bukti pemilikan/pemegang rekening.

• Aturan tentang setoran pertama dan saldo
minimal

PENGHIMPUNAN DANA
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– Deposito

• Simpanan untuk jangka waktu tertentu yang dapat
diambil setelah jatuh tempo.

• Menggunakan bilyet sebagai tanda bukti
simpanan

• Mendapatkan bunga yang dibayarkan tiap akhir
bulan

PENGHIMPUNAN DANA
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• Dalam bank syariah produk-produk
penghimpunan dana ini dapat diterapkan
berdasarkan prinsip masing masing

• Wadiah
– Wadiah adalah akad titipan dimana barang yang

dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu. Pihak yang
menerima titipan dapat meminta jasa untuk
keamanan dan pemeliharaan.

– Karena prinsip wadiah adalah titipan yang dapat
diambil sewaktu-waktu dan tidak dapat menghasilkan
keuntungan, maka produk yang dapat diterapkan
untuk prinsip ini adalah Giro dan Tabungan.

PENGHIMPUNAN DANA
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PENGHIMPUNAN DANA

• Mudharabah
– Akad usaha dua pihak dimana salah satunya

memberikan modal (Sahibul Mal) sedangkan yang
lainnya memberikan keahlian (Mudharib), dengan
nisbah keuntungan yang disepakati dan apabila
terjadi kerugian, maka pemilik modal menanggung
kerugian tersebut. Karena karakter Mudharabah
seperti ini, maka ia dapat diterapkan pada dua
produk, yaitu Tabungan dan Deposito

– Dengan menerapkan Mudharabah pada tabungan
dan deposito, maka nasabah bertindak selaku
Sahibul Mal dan Bank selaku Mudharib
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PENGHIMPUNAN DANA

– Nasabah dan bank harus menyepakati
nisbah bagi hasil ketika pembukaan
tabungan dan deposito Mudharabah.

– Simpanan dalam Tabungan dan Deposito
Mudharabah hanya dapat ditarik setelah
jangka waktu tertentu (tidak dapat ditarik
sewaktu-waktu) untuk memastikan dana
tersebut digunakan dalam usaha bank.

– Pembagian hasil menurut tradisi yang
berlaku. Di Indonesia, pembagian hasil
dilakukan pada tiap akhir bulan
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PENGHIMPUNAN DANA

• Mudharabah Muqayyadah

– Adalah akad Mudharabah dimana bank diminta oleh
nasabah untuk menyalurkan dana kepada proyek
atau nasabah tertentu.

– Untuk tugas ini bank dapat memperoleh fee atau
porsi keuntungan

– Keuntungan yang diperoleh dari penyaluran dana ini
dibagi antara nasabah sebagai sahibul mal dan
pelaksana proyek sebagai mudharib.

– Dalam dunia perbankan dikenal dengan nama
channelling function, bukan executing.

...................

................... ...................
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• Qardh

– Di Iran dan beberapa negara Timur Tengah
lainnya akad Qardh dijadikan dasar untuk
produk giro dan tabungan. Bank diasumsikan
meminjam dana dari nasabah dan dapat
ditarik sewaktu-waktu. Bank dapat
memberikan “hadiah” atas pinjaman yang
diberikan oleh nasabah, sepanjang tidak
diperjanjikan dimuka.

PENGHIMPUNAN DANA
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PENGHIMPUNAN DANA

PRODUK NASABAH BANK

Wadiah Pemilik titipan Penerima Titipan

Mudharabah Pemilik Modal/ Dana
(Sahibul Mal)

Pengelola Dana/
Mudharib

Mudharabah Pemilik Modal/ Dana
(Sahibul Mal)

Mudharib/Wakil

Qardh Pemberi Pinjaman Peminjam

Posisi Bank dan Nasabah dalam Penghimpunan Dana
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PENYALURAN DANA

• Dalam menyalurkan dananya, bank
syariah menggunakan berbagai produk
yang dibagi menjadi 3 kategori besar:

– 1. Jual Beli

– 2. Bagi Hasil/Untung

– 3. Sewa
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• Produk jual beli dalam bank syariah saat
ini dibagi menjadi tiga jenis:

– Murabahah

– Salam dan Salam Paralel

– Istisna dan Istisna Paralel

PENYALURAN DANA
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PENYALURAN DANA

• Murabahah

– Adalah pembiayaan berdasarkan jual beli dimana
bank bertindak selaku penjual dan nasabah selaku
pembeli.

– Harga beli diketahui bersama dan tingkat keuntungan
untuk bank disepakati di muka.

– Dalam fiqih klasik, murabahah dilakukan secara tunai,
dalam praktek perbankan, nasabah dapat membayar
secara cicilan.

– Karena tidak membayar secara tunai, nasabah dapat
diminta untuk memberikan jaminan.
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PENYALURAN DANA

– Dalam fiqih klasik, penjual membeli barang langsung
dari penjual pertama. Dalam perbankan syariah,
barang dapat dikirim langsung kepada nasabah,
bahkan nasabah dapat membeli sendiri selaku wakil
bank dalam membeli.

– Bank dapat meminta uang muka dari nasabah untuk
pembelian barang tersebut secara Murabahah.

– Apabila nasabah membayar tepat waktu atau
melunasi sebelum jatuh tempo, maka nasabah dapat
meminta keringanan (diskon) tetapi diberikan atau
tidaknya tergantung bank selaku penjual
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MURABAHAH:
Menurut Fiqih

BANK

PEMBELI

PENJUAL 1

1. pesan

2. beli

Hantar barang

4. bayar3. jual
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MURABAHAH:
Praktek Perbankan Syariah

BANK

NASABAH

PIHAK III

1. pesan

2. beli

Kirim barang

4. bayar3. jual
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2. Beli

3. Barang

1a. Wakilkan

5. Bayar cicil
4. Jual

MURABAHAH:
Praktek Perbankan Syariah

NASABAH

BANK PIHAK III

1. Pesan
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PRODUK PEMBIAYAAN

• Salam
– Adalah pembiayaan berdasarkan jual beli tangguh/

pesanan sebagaimana terdapat dalam karekteristik
“Salam’.

– Dalam pembiayaan ini bank bertindak selaku
pembeli sedangkan nasabah bertindak selaku
penjual. Uang pembelian diberikan dimuka kepada
nasabah.

– Karena barang akan dikirimkan kemudian, maka
nasabah selaku penjual berhutang kepada bank

– Biasanya diterapkan untuk pembiayaan produk
pertanian (agrobased industries) atau produk2 yang
terstandarisir.
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PRODUK PEMBIAYAAN

– Bank hanya mendapat keuntungan apabila komoditi yang dikirim
oleh nasabah dijual ke pihak ketiga dengan harga yang lebih
tinggi.

– Bank dapat menjual barang tersebut sebelum jatuh tempo
kepada pihak lain dengan cara yang sama (salam) tapi tidak
boleh dikaitkan dengan Salam yang pertama. Produk ini disebut
Salam Paralel

– Apabila dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih
tinggi dikhawatirkan terkena hukum riba.

– Apabila nasabah gagal (wan prestasi, default ) menyerahkan
barang yang dipesan, maka kewajiban terhadap bank tidak
berubah. Artinya penyerahan barang harus tetap dilakukan,
meskipun harus ditunda karena kegagalan.

– Jika disepakati, modal bank dikembalikan senilai ketika diberikan
pertama kali.
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• Istisna

– Pembiayaan yang berdasarkan akad istisna mirip
dengan Salam. Perbedaannya terletak pada obyek
yang dibiayai dan cara pembayaran.

– Pada Istisna obyek yang dibiayai bersifat
‘customized’, sehingga harus dibuat lebih dahulu.
Pada Salam, obyek yang dibeli/dibiayai
terstandarisasi

– Pada Salam pembayaran oleh bank dibayar dimuka
sekaligus, sedangkan pada istishna, pembayaran
oleh bank dapat dicicil/ bertahap.

PRODUK PEMBIAYAAN
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SALAM/ISTISNA
Menurut Fiqih

PENJUAL

PEMBELI

1. pesan, bayar
2. Hantar barang
Stlh jangka waktu
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SALAM/ISTISNA:
Praktek Perbankan

BANK

NASABAH

PIHAK III

1. pesan, bayar

3. Jual dngn harga lbh tinggi

2. Hantar barang
Stlh jangka waktu
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• Ijarah
– Pembiayaan yang berdasarkan akad Ijarah

menempatkan bank selaku pemberi sewa (mu’jir) dan
nasabah selaku penyewa (musta’jir)

– Pada fiqih klasik (pendapat jumhur), bank harus
memiliki barang sebelum menyewakan kepada
nasabah. Pada beberapa kasus, hal ini dilakukan
oleh bank

– Pada umumnya bank tidak memiliki barang, tapi
menyewa dari pihak lain dan kemudian
menyewakannya lagi kepada nasabah dengan nilai
sewa yang lebih tinggi. Hal ini dibolehkan selama
tidak ada kaitan antara akad sewa pertama dengan
akad kedua.

PRODUK PEMBIAYAAN
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• Ijarah
– Ijarah dalam bank bersifat operating Ijarah, bukan financial

lease atau capital lease. Artinya sebagai pemilik
sewa/asset bank bertanggungjawab atas pemeliharaan
asset yang disewa.

– Dalam melakukan ijarah bank dapat memberikan opsi bagi
nasabah untuk memiliki obyek yang disewanya. Hal ini
dimungkinkan apabila bank memiliki obyek tersebut.
Produk ini dikenal dengan nama Ijarah al Muntahiyyah
Bittamlik atau Ijarah wal Iqtina

– Ijarah Muntahiyyah Bittamlik pada dasarnya terdiri dari
dua akad. Yaitu akad sewa dan janji (opsi) pemilikan.
Kepemilikan tidak bisa dilakukan apabila akad sewa belum
berakhir.

PRODUK PEMBIAYAAN
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IJARAH:
Menurut Fiqih

MU’JIR

MUSTA’JIR

PIHAK III

2. sewakan

1. beli

3. bayar

barang
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IJARAH:
Praktek Perbankan

BANK

NASABAH

PIHAK III

2. sewakan

1. beli/sewa

3. bayar4. Jual
(IBM)
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• Mudharabah
– Pembiayaan Mudharabah menempatkan bank selaku

Sahibul Mal yang menyediakan dana/modal dan
nasabah sebagai Mudharib/ pengelola usaha.

– Dalam fiqih klasik, yang dibagikan antara keduanya
adalah keuntungan, yaitu hasil dikurangi biaya-biaya.
Dalam perbankan syariah, yang dibagikan adalah
hasil (revenue) karena seringkali tidak terjadi
kesepakatan antara bank dan nasabah pada besaran
biaya yang digunakan oleh nasabah

– Nisbah bagi hasil disepakati di muka, termasuk
apabila terjadi kerugian.

PRODUK PEMBIAYAAN
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• Mudharabah
– Dalam fiqih klasik, mudharabah adalah akad yang

modalnya dikembalikan ketika usaha
berakhir/dihentikan. Dalam sebagian praktek
perbankan syariah, modal yang digunakan nasabah
dicicil untuk memudahkan pengembalian ketika
Mudharabah berakhir.

– Dalam fiqih klasik, ketika usaha menemui kegagalan,
semua asset yang tersisa dijual dan dikembalikan
kepada sahibul mal. Dalam perbankan syariah,
nasabah selaku mudharib diberikan kesempatan
untuk melanjutkan usaha dengan penambahan modal
dari bank.

PRODUK PEMBIAYAAN
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MUDHARABAH

BANK NASABAH

USAHA

(1) kontrak

(2a) Modal

UntungRUGI

(2b) Keahlian

BANK NASABAH

RUGI LABA

(3a) (3b)
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• Musyarakah

– Dalam Musyarakah, bank dan nasabah bertindak
selaku syarik (partner) yang masing-masing
memberikan dana untuk usaha

– Ketentuan pembagian keuntungan/ hasil atau
kerugian sesuai dengan kaidah ushul: “Ar-ribhu bimat
tafaqa, wal khasaratu biqadri malihi”. (Keuntungan
dibagi menurut kesepakatan, sedangkan apabila
terjadi kerugian dibagi menurut porsi modal masing-
masing).

– Selaku syarik, bank berhak ikut serta dalam
pengaturan manajemen, sesuai kaidah musyarakah

PRODUK PEMBIAYAAN
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MUSYARAKAH

BANK NASABAH

USAHA

1. kontrak

2. Modal

UNTUNG RUGI

2. Modal

3A 3B

BANK NASABAH

LABA
RUGI
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PEMBIAYAAN

• Rahn

– Adalah penyerahan jaminan untuk pinjaman
yang diberikan

– Rahn dalam syariah memiliki dua makna

• Fiducia: penyerahan barang, tapi hanya
dokumennya saja yang ditahan. Barang masih
digunakan oleh pemilik

• Gadai: penyerahan barang secara fisik, sehingga
pemilik tidak dapat menggunakannya lagi



35

PRODUK PEMBIAYAAN

Posisi Bank dan Nasabah dalam Pembiayaan/ Penyaluran Dana

PRODUK BANK NASABAH

Murabahah Penjual Pembeli

Salam Pembeli Penjual

Istishna Pembeli Penjual

Mudharabah Pemilik Modal/ Sahibul
Mal

Pengelola Dana/
Mudharib

Musyarakah Mitra Mitra
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JASA PERBANKAN

• Yang dimaksud jasa perbankan adalah
pelayanan bank terhadap nasabah dengan tidak
menggunakan modal tunai. Untuk pelayanan ini
bank menerima imbalan (fee). Jasa-jasa itu
berupa:

– Pengiriman Uang (Transfer)

– Pencairan cek (Inkaso)

– Penukaran uang asing (Valas)

– Letter of Credit

– Letter of Guarantee
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JASA PERBANKAN

• Akad yang digunakan sebagai dasar dalam jasa
perbankan:

– Wakalah (Perwakilan)
• Produk: Transfer, Inkaso, Debit Card, L/C

– Kafalah (Penjaminan)
• Produk: Bank Guarantee, L/C, Charge Card

– Hiwalah (Pengalihan Piutang)
• Produk: Bill Discounting, Anjak Piutang, Post Dated Check

– Sarf (Pertukaran mata uang)
• Produk: Jual beli Valuta Asing.
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JASA PERBANKAN

• Karena menggunakan dana/fasilitas bank
sendiri, pendapatan jasa perbankan tidak ikut
dibagikan kepada pemilik simpanan

• Apabila jasa-jasa itu melibatkan pembiayaan
atau komitmen dari bank seperti letter of credit
dan bank guarantee, maka jasa-jasa itu diikat
dengan pembiayaan lain berdasarkan
kebutuhan dananya, seperti murabahah,
mudharabah, musyarakah dan lainnya.
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PRODUK PEMBIAYAAN

PRODUK BANK NASABAH

Kafalah Penjamin/ Kafil Yang dijamin/ Makful

Wakalah Wakil Yang Mewakilkan

Hiwalah Penerima pemindahan/
Muhal

Yang memindahkan
piutang/hutang (Muhil)

Rahn Penerima Gadai Penggadai

Sarf Penjual Valas Pembeli
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INTERBANK

• Produk yang digunakan untuk transaksi
antarbank saat ini di Indonesia:

– Sertifikat Mudharabah Antar Bank
• Instrumen pasar uang antar bank yang hanya dapat dijual

satu kali kepada bank lain dengan bagi hasil sesuai
kesepakatan

– Serifikat Bank Indonesia
• Instrumen Bank Indonesia untuk menyerap kelebihan

likuiditas dalam perbankan didasarkan atas akad Ju’alah.

– Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah
(FPJPS)

• Fasilitas Bank Indonesia untuk perbankan syariah untuk
menutupi selisih posisi (mismatch)
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INSTRUMEN LAIN

• Instrumen lain yang ada di Indonesia, yang merupakan
alternatif investasi bagi bank syariah, adalah yang
dikembangkan oleh Pasar Modal maupun Pemerintah,
yaitu
– Sukuk Mudharabah

• Surat berharga yang berdasarkan akad Mudharabah dimana
keuntungan yang dibagikan kepada investor (pemegang sukuk)
adalah sesuai hasil yang didapatkan oleh emiten

– Sukuk Ijarah
• Surat berharga yang didasarkan kepada akad Ijarah dimana

investor bertindak sebagai Mujir (pemberi sewa) sedangkan emiten
adalah Mustajir (penyewa)

– Reksadana Syariah
• Reksadana yang investasinya ditempatkan pada portoflio yang

sesuai dengan syariah, seperti sukuk dan saham-saham yang di
rating menurut kriteria syariah



KONSEP AKUNTANSI
UNTUK LEMBAGA

KEUANGAN SYARI’AH



IDENTIFIKASI TRANSAKSI
YANG DILARANG

Dua kaidah hukum asal dalam Syari’ah :

Ibadah, kaidah hukum yang berlaku adalah
bahwa semua hal dilarang, kecuali yang
ada ketentuannya berdasarkan Al-Qur’an
dan Al-Hadits

Muamalat, kaidah hukum yang berlaku
adalah bahwa semuanya diperbolehkan
kecuali ada dalil yang melarangnya



Hukum Asal

Ibadat Muamalat

Semua tidak boleh
kecuali yang ada

ketentuannya

Semua boleh kecuali
Ada larangannya



Penyebab terlarangnya sebuah transaksi
adalah disebabkan faktor-faktor berikut ini :

1. Haram zatnya / haram li-dzatihi

2. Haram selain zatnya / haram li-ghairihi

3. Tidak sah/lengkap akadnya



1. Haram Zatnya

Transaksi dilarang karena objek
(barang/jasa) yang ditransaksikan juga
terlarang. Misalnya : minuman keras,
daging babi, bangkai, dll.

Jadi transaksi jual beli tersebut adalah
haram, walaupun akad jual-belinya sah



2. Haram Selain Zatnya

A. Melanggar Prinsip “An Taraddin Minkum”

An Taraddin Minkum maksudnya adalah transaksi
dalam Islam harus berdasarkan prinsip
kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama
ridha). Para pihak harus mempunyai informasi
yang seimbang (complete information)

Assymetric information atau unknown to one party
yang dalam bahasa fiqih disebut TADLIS adalah
transaksi dimana salah satu pihak tidak
mengetahui informasi yang diketahui pihak lain



Tadlis dapat terjadi dalam 4 hal, yakni :
Kuantitas, contohnya pedagang mengurangi

takaran
Kualitas, contohnya pedagang menyembunyikan

cacat barang yang ditawarkannya
Harga (ghaban), contohnya pedagang menaikkan

harga barang di atas harga pasar karena
ketidaktahuan pembeli akan harga pasar

Waktu penyerahan, contohnya pedagang yang
berjanji akan mengirimkan barangnya dalam dua
hari padahal dia tahu bahwa hal tersebut tidak
mungkin bisa dipenuhinya



B. Melanggar Prinsip “La Tazhlimuna Wa La Tuzhlamun”
La tazhlimuna wa la tuzhlamun maksudnya jangan menzalimi

dan jangan dizalimi.

Praktek-praktek yang melanggar prinsip ini di antaranya :
 Rekayasa Pasar dalam supply (Ikhtikar), terjadi bila

produsen mengambil keuntungan di atas normal dengan
cara mengurangi supply agar harga produk yang dijualnya
naik. Ikhtikar terjadi bila syarat di bawah ini terpenuhi :
 Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan

menimbun stock atau mengenakan entry-bariers
 Menjual dengan harga yang lebih tinggi pada saat

terjadi kelangkaan barang
 Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan

keuntungan sebelum komponen 1 & 2 dilakukan



 Rekayasa Pasar dalam Demand (Ba’i Najasy), terjadi bila
produsen menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak
permintaan sehingga harga jual produk tersebut akan naik.
Contohnya: dalam bursa saham, bursa valas, dll.

 Taghrir (Gharar), adalah situasi dimana terjadi incomplete
information karena adanya ketidakpastian dari kedua belah
pihak yang bertransaksi. Gharar ini terjadi bila kita mengubah
sesuatu yang seharusnya pasti menjadi tidak pasti. Gharar juga
dapat terjadi dalam 4 hal, yaitu :
 Kuantitas, contohnya ijon
 Kualitas, contohnya membeli anak sapi yang masih dalam

kandungan induknya
 Harga, contohnya pembiayaan murabahah rumah 1 tahun margin

20%, 2 tahun margin 40% yang kemudian disepakati nasabah
tanpa menentukan pilihannya 1 atau 2 tahun

 Waktu penyerahan, contohnya menjual barang yang hilang yang
belum jelas kapan akan diketemukan dan kapan akan dapat
diserahkan



 Riba, dalam ilmu fiqih dikenal 3 jenis riba, yaitu :
Riba Fadl (riba buyu), yaitu riba yang timbul akibat

pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria
kualitasnya (mistlan bi mistlin), sama kuantitasnya (sawa-
an bi sawa-in), dan sama waktu penyerahannya (yadan bi
yadin). Hadits Rasulullah SAW:
“Dari Abu Said Al-Khudri r.a., Rasul SAW. bersabda: Transaksi
pertukaran emas dengan emas harus sama takaran, timbangan
dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba; perak
dengan perak harus sama takaran dan timbangan dan tangan
ke tangan (tunai), kelebihannya riba; gandum dengan gandum
harus sama takaran dan timbangan dan tangan ke tangan
(tunai), kelebihannya riba; tepung dengan tepung harus sama
takaran dan timbangan dan tangan ke tangan (tunai),
kelebihannya riba; korma dengan korma harus sama takaran
dan timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya
riba; garam dengan garam harus sama takaran dan timbangan
dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya riba.” (Riwayat
Muslim)



Di luar keenam jenis barang ini dibolehkan asalkan
dilakukan penyerahannya pada saat yang sama. Rasul SAW
bersabda :
“Jangan kamu bertransaksi satu dinar dengan dua dinar;
satu dirham dengan dua dirham; satu sha’ dengan dua sha’
karena aku khawatir akan terjadinya riba’ (al-rama).
Seorang bertanya: ‘wahai Rasul, bagaimana jika seseorang
menjual seekor kuda dengan beberapa ekor kuda dan
seekor unta dengan beberapa ekor unta?’ Jawab Nabi SAW:
“Tidak mengapa, asal dilakukan dengan tangan ke tangan
(langsung).” (HR Muslim).

Contoh riba fadl dalam perbankan adalah dalam transaksi
jual beli valuta asing yang tidak dilakukan dengan cara
tunai (spot)



 Riba Nasi’ah (riba duyun), yaitu riba yang timbul akibat
transaksi yang tidak memenuhi kriteria untung muncul
bersama resiko (al ghunmu bil ghurmi) dan hasil usaha
muncul bersama biaya (al kharaj bi dhaman).

Riba Nasi’ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan
atau tambahan antara barang yang diserahkan heari ini
dengan barang yang diserahkan kemudian. Jadi al ghunmu
(untung) muncul tanpa adanya al ghurmi (resiko), al kharaj
(hasil usaha) muncul tanpa adanya dhaman (biaya); yang
mana al ghunmu dan kharaj muncul hanya dengan
berjalannya waktu.

Contoh riba nasi’ah yaitu pembayaran bunga kredit, bunga
deposito, tabungan, giro, dll.



Riba Jahiliyah, adalah hutang yang dibayar
melebihi dari pokok pinjaman, karena si
peminjam tidak mampu mengembalikan dana
pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Hal
ini dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah

 “ Kullu Qardin Jarra Manfa’ah Fahuwa Riba”
(setiap pinjaman yang mengambil manfaat
adalah riba).

Contoh riba jahiliyah adalah dalam pengenaan
bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak
dibayar penuh tagihannya



3. Tidak Sah/Lengkap
Akadnya

Transaksi dapat dikatakan tidak sah
dan/atau tidak lengkap akadnya bila
terjadi salah satu (atau lebih) faktor-
faktor berikut ini:

A. Rukun dan Syarat tidak terpenuhi

B. Terjadi Ta’alluq

C. Terjadi “two in One”



A. Rukun dan Syarat

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu
transaksi, yang terdiri dari 3 hal, yaitu :

I. Pelaku, bisa berupa penjual-pembeli, penyewa-pemberi
sewa, penerima upah-pemberi upah

II. Objek, bisa berupa barang dan jasa

III. Ijab-Kabul, dalam terminologi fiqih maksudnya adalah
adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang
bertransaksi. Berkaitan dengan kesepakatan, akad
akan batal apabila terdapat :

o Kesalahan/kekeliruan objek

o Paksaan (ikrah)

o Penipuan (tadlis)



Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi
rukun. Contohnya adalah bahwa pelaku transaksi haruslah
orang yang cakap hukum (mukallaf).

Bila rukun telah terpenuhi, tetapi syarat tidak dipenuhi,
rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut
menjadi fasid (rusak)

Syarat bukanlah rukun, jadi tidak boleh dicampuradukkan.
Keberadaan syarat juga tidak boleh:
 Menghalalkan yang haram
 Mengharamkan yang halal
 Menggugurkan rukun
 Bertentangan dengan rukun
 Mencegah berlakunya rukun



B. Ta’alluq

Ta’aluq terjadi bila kita dihadapkan pada dua
akad yang saling dikaitkan, dimana berlakunya
akad 1 tergantung pada akad 2

Transaksi di atas haram, karena ada persyaratan.
Penerapan syarat ini mencegah terpenuhinya
rukun.

Dalam terminologi fiqih, kasus ini disebut dengan
bai’ al-’inah



C. “Two in one”
Two in one adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi
oleh dua akad sekaligus sehingga terjadi ketidakpastian
(gharar) mengenai akad mana yang harus
digunakan/berlaku. Dalam terminologi fiqih, kejadian ini
disebut dengan shafqatain fi al-shafqah
Two in one terjadi bila semua dari ketiga faktor di bawah ini
terpenuhi:

 Objek sama
 Pelaku sama
 Jangka waktu sama

Bila salah satu saja dari faktor tersebut tidak terpenuhi,
maka two in one tidak terjadi, dengan demikian akad
menjadi sah.



Contoh dari two in one adalah transaksi lease
and purchase (sewa-beli). Dalam transaksi ini
terjadi gharar dalam akad, kareda ada
ketidakjelasan akad mana yang berlaku: akad
beli atau akad sewa. Karena itulah maka
transaksi sewa-beli ini diharamkan



KONSEP AKUNTANSI
SYARIAH

Struktur dan Sumber Konsep Akuntansi

IDEOLOGI ISLAM (TAUHID)

SISTEM SOSIAL ISLAM

KONSEP & SISTEM
AKUNTANSI ISLAM

SISTEM EKONOMI ISLAM



Prinsip Umum Akuntansi Syariah (yang terkandung dalam surat
Al-Baqoroh: 282):

1. Prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas
Pertanggungjawaban berkaitan dengan amanah yang
diberikan. Wujud pertanggungjawaban biasanya dalam
bentuk laporan keuangan/akuntansi

2. Prinsip keadilan
Setiap transaksi yang dlakukan perusahaan dicatat dengan
benar, jujur, dan tidak memihak

3. Prinsip kebenaran
Tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Contoh :
dalam akuntansi selalu dihadapkan dengan masalah
pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini akan
dapat dilakukan dengan baik bila dilandaskan pada nilai
kebenaran



Tujuan Akuntansi Syariah :
1. Memberikan informasi tentang kesesuaian kegiatan

perusahaan dengan syariah
2. Memberikan informasi tentang :

a. Memelihara dan meningkatkan nilai perusahaan
b. Perlindungan terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat dalam

bisnis
c. Perlindungan hak-hak masyarakat dan tanggung jawab sosial
d. Informasi tentang sistem pencegahan dini terhadap berbagai

bentuk dosa dan kerugian
e. Informasi yang dibutuhkan lembaga lain seperti bank,

pemerintah, pasar modal
f. Informasi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas
g. Informasi tentang pegawai, SDM, dan sebagainya
h. Peranan perusahaan/lembaga dalam mendorong pelaksanaan

syariah atau dakwah



3. Menentukan hak dan kewajiban semua
pihak sesuai syariah

4. Efisiensi

5. Produktivitas

6. Informasi yang berguna lainnya

7. Menentukan zakat

8. Memprediksi masa depan perusahaan

9. Tanggung jawab sosial perusahaan

10.Menjamin dana, investasi, dan sebagainya



Sifat Akuntansi Syariah :

1. Penentuan laba rugi yang tepat

2. Mempromosikan dan menilai efisiensi
kepemimpinan

3. Ketaatan kepada hukum syariah

4. Keterikatan pada keadilan

5. Melaporkan dengan baik

6. Perubahan dalam praktek akuntansi



STANDAR AKUNTANSI UNTUK
LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH

► Dari seluruh sektor yang menggunakan akuntansi
syariah, sektor perbankan-lah yang paling maju

► Secara Internasional, lembaga yang menyusun
standar akuntansi perbankan syariah adalah
Accounting and Auditing Organization for Islamic
Financial Institutions (AAOIFI) yang didirikan tahun
1411 H (1991) yang berpusat di Manama Bahrain.
AAOIFI telah berhasil menyusun beberapa hal, yakni:
1. Tujuan dan konsep akuntansi keuangan untuk lembaga

keuangan
2. Standar akuntansi untuk lembaga keuangan khususnya

bank
3. Tujuan dan standar auditing untuk lembaga keuangan
4. Kode etik untuk akuntan dan auditor lembaga keuangan



► Secara Nasional, lembaga yang menyusun
standar akuntansi perbankan syariah adalah
Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI
yang tahun 2001 mengeluarkan dua buku
tentang akuntansi perbankan syariah yaitu :
1. Kerangka Dasar Penyusunan dan

Penyajian Laporan Keuangan Bank
Syariah (IAI,2001)

2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) No. 59 tentang Akuntansi
Perbankan Syariah



1. Kerangka Dasar Penyusunan
dan Penyajian Laporan Keuangan
(KDPPLK) Bank Syariah

• Merupakan kerangka yang menyajikan konsep yang
mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank
syariah

• Apabila tidak diatur secara spesifik dalam kerangka dasar ini
maka berlakulah kerangka dasar akuntansi umum sepanjang
tidak bertentangan dengan prinsip syariah

• Beberapa ketentuan penting dalam KDPPLK bank syariah ini
adalah :
1. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi

Islam dengan karakteristik :
a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuk
b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time value of money)
c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad



2. Kegiatan Bank Syariah antara lain :
a. Mengelola investasi dana nasabah dengan menggunakan

akad mudharabah atau sebagai agen investasi

b. Mengelola investasi dana nasabah dengan menggunakan
alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan
membagi hasil yang diperoleh sesuai dengan nisbah yang
disepakati antara bank dengan pemilik dana

c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti
bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan
prinsip syariah

d. Pengelola fungsi sosial berupa pengelola dana zakat, infaq,
dan shadaqah, serta pinjaman kebajikan (qhardul hasan)
sesuai dengan ketentuan prinsip yang berlaku



3. Dalam menghimpun dana Bank Syariah menggunakan:
a. Prinsip wadi’ah
b. Prinsip mudharabah
c. prinsip lain yang sesuai dengan syariah

Dalam penyaluran dana Bank Syariah menggunakan :
a. Prinsip musyarakah dan atau mudharabah

untuk investasi atau penyertaan
b. Prinsip murabahah, salam, dan atau istishna

untuk jual beli
c. Prinsip ijarah dan atau ijarah muntahiyah

bittamlik untuk sewa menyewa



4. Laporan Bank Syariah meliputi :
a. Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan bank syariah

sebagai investor beserta hak dan kewajibannya, terdiri dari :
1) Laporan posisi keuangan
2) Laporan laba rugi
3) Laporan arus kas
4) Laporan perubahan ekuitas

b. Laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam investasi
terikat yang dikelola oleh bank syariah untuk kemanfaatan pihak-
pihak lain berdasarkan akad mudharabah atau agen investasi yang
dilaporkan dalam laporan perubahan dana investai terikat

c. Laporan keuangan yang mencerminkan peran bank syariah sebagai
pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara
terpisah, terdiri dari :

1) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, dan
shadaqah

2) Laporan sumber dan penggunaan dana Qardhul hasan



2. Pedoman Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) No. 59

Bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran,
penyajian, dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan
dengan aktifitas bank syariah. Beberapa hal penting dalam PSAK ini :

1. Pernyataan ini diterapkan untuk bank umum syariah, bank
perkreditan rakyat syariah, dan kantor cabang syariah bank
konvensional yang beroperasi di Indonesia

2. Hal-hal umum yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada
standar akuntansi keuangan yang lain dan atau prinsip akuntansi
yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah

3. Pernyataaan inin bukan merupakan pengaturan penyajian laporan
keuangan sesuai permintaan khusus (statutori) pemerintah, lembaga
pengawas independen, dan bank sentral

4. Usaha bank banyak dipengaruhi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang dapat berbeda dengan prinsip akuntansi yang berlaku
umum. Laporan keuangan yang disajikan berdasarkan pernyataaan
ini tidak dimaksudkan untuk memenuhi perundang-undangan yang
berlaku



Pedoman Akuntansi Perbankan
Syariah Indonesia (PAPSI)

• Merupakan pedoman teknis pelaksanaan akuntansi bank
syariah yang disusun oleh IAI bersama dengan Bank
Indonesia (BI)

• Berisi kodifikasi-kodifikasi yang relevan atas ketentuan
perbankan syariah yang berlaku saat ini

• Digunakan untuk menjelaskan penyusunan pedoman yang
sejalan dengan tujuan pelaporan keuangan di bank-bank
syariah, yaitu :

1. Pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan
2. Menilai prospek arus kas
3. Informasi atas sumber daya ekonomi
4. Kepatuhan bank terhadap prinsip syariah
5. Akuntabilitas bank syariah
6. Fungsi sosial



PSAK TERBARU YANG
MENGATUR AKUNTANSI
SYARIAH

PSAK NO. MENGATUR TENTANG

101 PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN SYARIAH

102 AKUNTANSI MURABAHAH

103 AKUNTANSI SALAM

104 AKUNTANSI ISTISHNA’

105 AKUNTANSI MUDHARABAH

106 AKUNTANSI MUSYARAKAH



EXPOSURE DRAFT PSAK
TERBARU YANG MENGATUR
AKUNTANSI SYARIAH

ED PSAK
NO.

MENGATUR TENTANG

107 AKUNTANSI IJARAH

108 AKUNTANSI PENYELESAIAN
UTANG PIUTANG MURABAHAH

BERMASALAH

109 AKUNTANSI ZAKAT DAN
INFAK/SEDEKAH



1



1. Tujuan Kerangka Dasar

2. Paradigma Akuntansi Syariah

3. Kegiatan Bank Syariah

4. Fungsi Bank Syariah

5. Laporan Keuangan Bank Syariah

6. Tujuan Akuntansi Keuangan Syariah

7. Tujuan Laporan Keuangan Syariah

8. Asumsi Dasar

2



Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang
mendasari penyusunan dan penyajian laporan
keuangan bagi para penggunanya. Kerangka
ini berlaku untuk semua jenis transaksi
syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah
maupun entitas konvensional baik sektor
publik maupun sektor swasta.
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Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan
sebagai acuan bagi :

a. penyusun standar akuntansi keuangan syariah,
dalam pelaksanaan tugasnya;

b. penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi
masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam
standar akuntansi keuangan syariah;

c. auditor, dalam memberikan pendapat mengenai
apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan
prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum; dan

d. para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
yang disusun sesuai dengan standar akuntansi
keuangan syariah.
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Belakangan ini ada suatu peningkatan kepentingan terhadap
kajian bidang akuntansi menuju akuntansi dalam perspektif Islami
atau akuntansi syari’ah. Salah satu aspek yang mendorongnya
adalah dengan munculnya sistem perbankan syari’ah. Di pihak
lain, aspek-aspek akuntansi konvensional tidak dapat diterapkan
pada lembaga yang menggunakan prinsip-prinsip Islam, baik dari
implikasi akuntansi maupun akibat ekonomi. Oleh karena itu,
perlu adanya standar akuntansi yang cocok bagi bank syari’ah.
Hal ini juga didorong oleh kebutuhan akan rasionalitas kerangka
konseptual pelaporan keuangan bank syari'ah.

Beberapa isu lain yang mendorong munculnya akuntansi
syari’ah adalah masalah harmonisasi standar akuntansi
internasional di negara-negara Islam, usulan pemformatan
laporan badan usaha Islami, dan kajian ulang filsafat tentang
konstruksi etika dalam pengetahuan akuntansi serta penggunaan
syari’ah sebagai petunjuk dalam pengembangan teori akuntansi
sampai pada masalah penilaian (aset) dalam akuntansi.
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Suatu kajian ulang mengenai literatur akuntansi syari’ah
menyoroti beberapa kelemahan yang ada, diantaranya
berkaitan dengan beberapa hal yang nampak dalam
perbankan syari’ah. Namun ini gagal untuk mengenal
hambatan politik dan ekonomi yang ada dalam
pengembangan akuntansi syari’ah. Di samping itu
mengabaikan pembahasan tentang peranan akuntansi dari
perspektif Islam baik pada tataran mikro maupun makro.

Selanjutnya, dan mungkin merupakan hal yang sangat
penting, adalah bahwa dalam pengembangan kerangka
konseptual yang "koheren" untuk akuntansi syari’ah
merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu,
bab ini memberikan argumentasi bahwa penyesuaian dan
modifikasi akuntansi konvensional yang didasarkan pada
nilai-nilai Barat, yang tidak cocok dengan nilai Islam, perlu
dibangun kerangka konseptual akuntansi syari’ah jika
akuntansi tersebut dapat diterima sebagai suatu paradigma
baru dalam bidang akuntansi.
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 Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar
bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai
amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan
hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai
kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (al-
falah).

 Substansinya adalah bahwa setiap aktivitas umat
manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiah yang
menempatkan perangkat syariah dan akhlaq sebagai
parameter baik dan buruk, benar dan salahnya
aktivitas usaha. Dengan cara ini, akan terbentuk
integritas yang akhirnya akan membentuk karakter
tata kelola yang baik (good govermance) dan disiplin
padar (market dicipline) yang baik.
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a. Manajer Investasi

 Yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan
menggunakan akad mudharabah atau dengan
bertindak sebagai agen investasi.

b. Investor

 Yang menginvestasikan dana yang dimilikinya
maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya
dengan menggunakan alat investasi yang sesuai
dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang
diperoleh sesuai nisbah yang disepakati antara pihak
bank dan pemilik dan pemilik dana.
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c. Penyediaan Jasa Keuangan dan Lalu Lintas
Pembayaran

 Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak
jauh berbeda dengan bank non-syariah yaitu
sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas
pembayaran, misalnya memberikan jasa kliring,
transfer dan lain-lain, sepanjang tidak bertentangn
dengan prinsip syariah.

d. Pengembang Fungsi Sosial

 Yaitu pengembangan fungsi sosial berupa
pengelolaan dana ZIS (zakat, infaq, shadaqah) serta
pinjaman kebajikan (qardhul hasan) sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
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Sebagaimana diketahui bahwa fungsi bank secara umum
adalah sebagai intermediary (penghubung) antara pihak
yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang
membutuhkan dana.

Bank-bank Islam dikembangkan berdasarkan prinsip
yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang
temporal (keduniaan) dan keagamaan. Prinsip ini
mengharuskan kepatuhan kepada syariah sebagai dasar
dari semua aspek kehidupan. Kepatuhan ini tidak hanya
dalam hal ibadah ritual, tetapi transaksi bisnis pun harus
sesuai dengan ajaran syariah. Sebagai contoh dalam hal ini
adalah aspek yang paling terkemuka dari ajaran Islam
mengenai muamalah, yaitu pelarangan riba dan persepsi
uang sebagai alat tukar dan alat melepaskan kewajiban.
Uang bukanlah komoditas. Dengan demikian, uang tidak
memiliki nilai waktu, kecuali nilai barang yang ditukar
melalui penggunaan uang sesuai dengan syariah.
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MANAGER
INVESTASI

Penghimpunan dana :
Prinsip wadiah
Prinsip mudharabah

INVESTOR
Penyaluran dana
Prinsip jual beli (murabahah, salam, istishna dsb)
Prinsip bagi hasil (mudharabah, musyarakah)

JASA
LAYANAN

Produk jasa
Wakalah, Kafalah, Sharf, Qardh
Hawalah, Rahn dsb

SOSIAL
Dana kebajikan
Penghimpunan dan penyaluran Qardhul Hasan
Penghimpunan dan penyaluran ZIS

M
A

A
L

Fungsi Aplikasi produk

FUNGSI BANK SYARIAH

T
A

M
W

IL



a. Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan
bank syariah sebagai investor beserta hak dan
kewajibannya yang dilaporkan dalam bentuk :
◦ Laporan posisi keuangan (neraca)
◦ Laporan laba rugi
◦ Laporan arus kas
◦ Laporan perubahan ekuitas

b. Laporan keuangan yang mencerminkan perubahan
dalam investasi terikat yaang dikelola oleh bank
syariah untuk kemanfaatan pihak-pihak lain
berdasarkan akad mudharabah atau agen investasi
yang dilaporakan dalam laporan perubahan dana
investasi terikat
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c. Laporan keuangan yang mencerminkan peran bank
syariah sebagai pemegang amanah dan kegiatan
sosial yang dikelolan secara terpisah dan
dilaporkan dalam bentuk :

◦ Laporan sumber dan penggunaan dana zakat,
infaq dan shadaqah.

◦ Laporan sumber dan penggunaan dana qurdhul
hasan
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Bank Konvensional (PSAK 31) Bank Syariah (PSAK 59)

1. Laporan posisi keuangan
2. Laporan laba rugi
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan arus kas
5. Catatan laporan keuangan

1. Laporan posisi keuangan
2.Laporan laba rugi
3. Laporan perubahan ekuitas
4. laporan arus kas
5. Catatan laporan keuangan
6. Laporan investasi terikat
7. Laporan sumber dan

pengguna dana al-qadhul
hasan

8. Laporan sumber
dan penggunaan dana ZIS
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a. Menentukan hak dan kewajibn pihak terkait,
termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari
transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan
ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah yang
berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan,
kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai
bisnis islami.

b. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat
bagi pemakai laporan untuk pengambilan
keputusan.

c. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah
dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
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Tujuan laporan keuangan bank syariah pada dasarnya
sama dengan yang berlaku secara umum dengan
tambahan sebagai berikut :

a. Informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah,
informasi pendapatan, dan beban yang tidak sesuai
dengan prinsip syariah bila ada, serta bagaimana
pendapatan tersebut diperoleh dan dipergunakan.

b. Informasi untuk membantu mengavaluasi pemenuhan
tanggung jawab bank terhadap amanah dalam
mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat
keuntungan yang layak serta informasi mengenai
tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik
dan pemilik dana investasi terikat.

c. Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank
termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.
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a. Dasar akrual
Laporan keuangan disajikan atas dasar akrual,

maksudnya bahwa pengaruh transaksi dan pristiwa lain
diakui pada saa kejadian (dan bukan pada saat kas atau
setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam
catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan
keuangan pada periode bersangkutan.

Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual
memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya
transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan
pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di
masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan
kas yang akan diterima di masa depan.

Namun dalam penghitungan pedapatan untuk tujuan
pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Hal ini
disbabkan bahwa prinsip pembagian hasil usaha
berdasarkan bagi hasil pendapatan atau hasil yang
dimaksud adalah keuntungan bruti (gross profit).
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b. Kelangsungan usaha

Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar
asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang
akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh
karena itu. entitas syariah diasumsikan tidak
bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau
mengurangi secara material skala usahanya. Jika
maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan
keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang
berbeda dan dasar yang digunakan harus
diungkapkan.
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TERIMA KASIH
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Akuntansi Mudharabah



Overview

 Akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik
modal) dan mudharib (pengusaha)

 Profit loss sharing.

 Bank bisa bertindak sebagai pemilik dana
Pembiayaan mudharabah

 Bank sebagai sebagai pengusahamudharabah
muqayyadah (Investasi terikat nasabah)

Mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat
nasabah).



Aspek Akuntansi

 Bank sebagai Shohibul Maal (Pembiayaan
Mudharabah)

 Bank sebagai Mudharib (Investasi
Mudharabah Nasabah )



Pembiayaan Mudharabah

 Pengakuan dan Pengukuran

 Pembiayaan Mudharabah

 Pembayaran Kembali

 Pembiayaan Hilang

 Akad Mudharabah Berakhir

 Penyisihan Kerugian

 Keuntungan dan Kerugian



Pengakuan dan Pengukuran
Pembiayaan Mudharabah

 Diakui pada saat penyerahan kas atau aktiva
non kas.

 Pembiayaan mudharabah yang diserahkan
secara bertahap diakui pada setiap tahap
pembayaran.



 Pembiayaan dalam bentuk kas diukur sejumlah
uang yang diberikan bank pada saat
pembayaran.

 Jurnalnya:

Pembiayaan mudharabah xx

Kas xx



 Pembiayaan mudharabah dalam bentuk aktiva
non kas:

 Diukur sebesar nilai wajar saat pembayaran

 Selisih nilai wajar dengan nilai buku diakui
sebagai keuntungan atau kerugian bank.

 Beban yang terjadi sehubungan dengan akad
mudharabah tidak dapat diakui sebagai
pembiayaan mudharabah kecuali telah
disepakati.



Contoh

 Bank syariah memberikan modal dalam bentuk
akad mudharabah berupa mesin. Nilai buku
mesin Rp 400 juta. Nilai wajar dari mesin
adalah 380 juta sedangkan biaya akadnya
sebesar Rp 2 juta.

Pembiayaan mudharabah 380 jt

Kerugian penurunan nilai 20 jt

Mesin mudharabah 400 jt



 Untuk mencatat biaya akad

 Jika beban ditanggung shohibul maal

Biaya akad mudharabah 2 jt

Kas 2 jt

 Biaya akad ditanggung mudharib

Kas 2 jt

Pendapatan akad Mudharabah 2 jt



Pembayaran Kembali

 Diakui sebagai pengurang pembiayaan
mudharabah.

Kas xx

Pembiayaan Mudharabah xx



Pembiayaan Hilang

 Hilang sebelum dimulainya usaha Kerugian
Pembiayaan Mudharabah xx

Pembiayaan Mudharabah xx

 Hilang setelah akad dimulai kerugian
diperhitungkan saat bagi hasil.

Kas xx

Kerugian Pembiayaan Mudharabah xx

Pendapatan Bagi hasil Mudhrbh xx



Akad Mudharabah Berakhir

 Bila akad selesai, pembiayaan mudharabah
belum langsung dibayar maka pembiayaan
mudharabah diakui sebagai piutang jatuh
tempo.

Piutang Jatuh Tempo xx

Pembiayaan Mudharabah xx



 Bila akad selesai, pembiayaan mudharabah,
langsung dibayar

Kas xx

Pembiayaan Mudharabah xx



Penyisihan Kerugian

 Pembiayaan Mudharabah: Rp 100 jt

 Piutang Jatuh Tempo Rp 50 jt

 Kerugian pembiayaan dan piutang tak tertagih
ditaksir 5%.

Kerugian Pembiayaan Mdhrbh 5 jt

Kerugian Piutang Jatuh Tempo 2,5 jt

CK Pembiayaan Mudhrbh 5 jt

CKP Jth Tempoh 2,5 jt



Keuntungan dan Kerugian

 Distribusi bagi hasil dapat dilakukan dengan
cara:

 Profit sharing

 Revenue sharing

 Bila pembiayaan melewati satu periode:

 Keuntungan pembiayaan diakui pada saat
terjadinya bagi hasil

 Kerugian yang terjadi diakui periode terjadinya
kerugian teersebut dan mengurangi pembiayaan.



 Akhir periode

Piutang Pendapatan Bg Hsl xx

Pendapatan Bg Hsl Mudharabh xx

 Saat bagi hasil diberikan

Kas xx

Piutang Pendapatan Bagi Hsl xx

 Jika terjadi kerugian

Kerugian Pembiayaan Mudharabah xx

Pembiayaan Mudharabah xx



Bank Sebagai Mudharib

 Bank menerima udang dari nasabah untuk
dikelola.

 Investasi Tidak Terikat

 Investasi Terikat

 Saat menerima setoran

Kas xx

Investasi tidak Terikat xx



 Jika terjadi penarikan investasi oleh nasabah

Investasi tidak Terikat xx

Kas xx

 Saat bank memperoleh untung

Beban bagi hasil mudharabh xx

Kewajiban bg hsl Mudharabh xx

 Saat membayar bagi hasil kepada nasabah

Kewajiban bg hsl nudharabah xx

Kas xx



AKUNTANSI
MUSYARAKAH



Konsep & Sistem
Perbankan Syariah
Konsep & Sistem

Perbankan Syariah

Masyarakat
Pemilik
Dana

Masyarakat
Pengguna

Dana

Proses
Penghimpunan Dana Proses

Penyaluran Dana

Konsep Penghimpunan
Dana :

1. Al Wadiah

2. Mudharabah

Konsep Penyaluran Dana :

1. Bagi Hasil (Mudharabah &
Musyarakah)

2. Jual Beli (Murabahah,
Istishna,SalamIjarah &

Ijarah Muntahiah
Bitamlik)

BAGI HASIL / MARGIN

BAGI HASIL



Al-Musyarakah
 Pengertian :

– Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di
mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian
dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung
bersama sesuai dengan kesepakatan

 Jenis Musyarakah :
Musyarakah dapat berupa musyarakah permanen maupun musyarakah

menurun.
Musyarakah permanen adalah musyarakah yang jumlah modalnya tetap

sampai akhir masa musyarakah. Sedangkan di dalam musyarakah
menurun, jumlah modalnya secara berangsur-angsur menurun karena
dibeli oleh mitra musyarakah.

 Aplikasi pada perbankan :

– Pembiyaan Proyek

– Modal Ventura



Musyarakah

Keuntungan

Bagi Hasil sesuai
dengan Nisbah

Perjanjian Bagi
Hasil

Modal &
Keahlian

Modal &
Keahlian

Nisbah
X%

Nisbah
Y%

Modal
Pengembalian
Modal

Bank

Proyek

Nasabah

Mengajukan
Pembiayaan

Pengembalian
Modal



Penyerahan Modal Musyarakah

 Dalam musyarakah, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk
membiayai usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru.
Selanjutnya, pengembalian modal oleh mitra dapat dilakukan bersama bagi
hasil, secara bertahap atau sekaligus.

 Pembiayaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau
aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten
yang sesuai dengan syariah.

 Pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran tunai atau non kas
kepada mitra musyarakah.

 Pembiayaan musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang
dibayarkan.

 Pembiayaan musyarakah dalam bentuk aktiva non kas dinilai sebesar nilai
wajar selisih nilai wajar dengan nilai buku diakui sebagai keuntungan atau
kerugian bank saat penyerahan.

 Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan)
tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah, kecuali ada
persetujuan seluruh mitra musyarakah.



Pembiayaan Musyarakah

setelah akad

 Musyarakah permanen dinilai sebesar nilai historis setelah dikurangi
kerugian, apabila ada.

 Musyarakah menurun dinilai sebesar nilai historis dikurangi bagian
pembiayaan bank yang telah dikembalikan mitra dan kerugian. Selisih
nilai historis dan nilai wajar bagian pembiayaan yang dikembalikan diakui
sebagai keuntungan atau kerugian bank pada periode berjalan.

 Pada saat akad belum jatuh tempo diakhiri dan pengembalian seluruh
atau sebagian modal selisih nilai historis dan nilai pengembalian diakui
sebagai laba sesuai nisbah yang disepakati atau rugi dengan porsi modal
mitra

 Pada saat akad diakhiri, pembiayaan musyarakah yang belum
dikembalikan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra.

(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraph 43-46)



Laba atau Rugi Pembiayaan Musyarakah

 Keuntungan atau pendapatan musyarakah dibagi di antara mitra
musyarakah berdasarkan kesepakatan awal sedangkan kerugian
musyarakah dibagi diantara mitra musyarakah secara proporsional
berdasarkan modal yang disetorkan

 Laba diakui sebesar bagian bank sesuai nisbah yang disepakati.

 Rugi diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

 Apabila musyarakah permanen melewati satu periode pelaporan:

- Laba diakui sesuai nisbah yang disepakati, pada periode berjalan

- Rugi diakui pada periode terjadinya kerugian dan mengurangi
pembiayaan musyarakah

 Apabila musyarakah menurun melewati satu periode pelaporan
terdapat pengembalian sebagian atau seluruh modal:

- Laba diakui sesuai nisbah saat terjadinya

- Rugi diakui secara proporsional sesuai kontribusi modal dengan
mengurangi pembiayaan musyarakah, saat terjadinya



Laba atau Rugi Pembiayaan Musyarakah

 Pada saat akad diakhiri, laba yang belum diterima dari mitra
musyarakah:

- Pada musyarakah performing, laba diakui sebagai piutang kepada
mitra

- Pada musyarakah non performing, laba tidak diakui tapi diungkapkan
dalam catatan laporan keuangan.

 Apabila terjadi kerugian dalam musyarakah akibat kelalaian atau
penyimpangan mitra musyarakah, mitra yang melakukan kelalaian
tersebut menanggung beban kerugian itu.

 Rugi seperti tersebut dalam butir sebelumnya diperhitungkan sebagai
pengurang modal mitra, kecuali mitra mengganti dengan dana baru.

 Apabila terjadi kerugian bank yang lebih tinggi dari modal mitra yang
ada, maka bank mengakuinya sebagai piutang musyarakah jatuh
tempo.

(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraph 47-51)



Pengakuan Pendapatan
Musyarakah Akrual

Pendapatan musyarakah dapat diakui secara kas
maupun akrual. Pendapatan akrual ini hanya boleh
diakui saat didapatkannya laporan perhitungan bagi
hasil oleh bank. Apabila bank belum mendapatkan
laporan perhitungan bagi hasil, maka bank tidak dapat
mengakui pendapatan akrual.



Jurnal Musyarakah

1. Pada saat bank membayarkan uang tunai kepada mitra (syirkah)
Db. Pembiayaan musyarakah
Kr. Kas/Rekening mitra /Kliring

2. Pada saat bank menyerahkan aktiva non-kas kepada mitra (syirkah)
- Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih rendah atas nilai

buku:
Db. Pembiayaan musyarakah
Db. Kerugian penyerahan aktiva
Kr. Aktiva non-kas

- Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih tinggi atas nilai
buku:

Db. Pembiayaan musyarakah
Kr. Aktiva non-kas
Kr. Keuntungan penyerahan aktiva



Jurnal Musyarakah
3. Pengeluaran biaya dalam rangka akad musyarakah

Db. Uang muka dalam rangka akad musyarakah
Kr. Kas/Kliring

4. Pengakuan biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemberian
pembiayaan musyarakah

- Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai biaya
pembiayaan musyarakah
Db. Biaya akad musyarakah
Kr. Uang muka dalam rangka akad musyarakah

- Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan
musyarakah
Db. Pembiayaan musyarakah
Kr. Uang muka dalam rangka akad musyarakah

5. Penerimaan pendapatan/keuntungan musyarakah
Db Kas/Rekening mitra /Kliring
Kr Pendapatan/keuntungan musyarakah



Jurnal Musyarakah

6. Penerimaan pendapatan/keuntungan musyarakah akrual
Db. Piutang - pendapatan bagi hasil musyarakah
Kr. Pendapatan bagi hasil musyarakah akrual

7. Pengakuan kerugian musyarakah
Db. Penyisihan kerugian penghapusbukuan aktiva produktif-

pembiayaan musyarakah
Kr. Pembiayaan musyarakah

8. Pengakuan keuntungan musyarakah akrual
Db. Piutang pendapatan musyarakah akrual
Kr. Pendapatan bagi hasil musyarakah akrual

9. Penerimaan pembayaran piutang pendapatan musyarakah akrual
Db. Kas/rekening
Kr. Piutang pendapatan musyarakah akrual



Jurnal Musyarakah
10. Penurunan/pelunasan modal musyarakah dengan mengalihkan kepada mitra musyarakah

lainnya
Db Kas/Rekening mitra
Kr Pembiayaan musyarakah

11. Pengakuan kerugian yang lebih tinggi dari modal mitra akibat kelalaian atau penyimpangan
mitra musyarakah

Db Piutang musyarakah jatuh tempo
Kr Pembiayaan musyarakah

12. Penerimaan pengembalian modal musyarakah non-kas dengan nilai wajar lebih rendah dari
nilai historis

Db Aktiva non-kas
Db Kerugian penyelesaian pembiayaan musyarakah
Kr Pembiayaan musyarakah

13. Penerimaan pengembalian modal musyarakah non-kas dengan nilai wajar lebih tinggi dari
nilai historis

Db Aktiva non-kas
Kr. Keuntungan penyelesaian pembiayaan musyarakah
Kr Pembiayaan musyarakah



Ilustrasi Musyarakah

Keuntungan

Bagi Hasil sesuai
dengan Nisbah

Perjanjian Bagi
Hasil

200 Juta &
Keahlian

300 Juta

Untung 50% Untung 50%

Modal
Pengembalian
Modal

BSM

Proyek

PT. Maju

Mengajukan
Pembiayaan

Pengembalian
Modal

Rugi 40% Rugi 60%



Jurnal pada saat pencairan (1 Maret 2003):
D Pembiayaan Musyarakah 300.000.000,-
K Kas 200.000.000,-

Aktiva non kas mesin 90.000.000,-
Keuntungan selisih nilai 10.000.000,-

Jika tanggal 1 Agustus 2003 dilunasi 100 Juta, maka jurnal
yang dibuat oleh bank sbb:
D Kas 100.000.000,-
K Pembiayaan Musyarakah 100.000.000,-

Ilustrasi Musyarakah



Jika PT. Maju Laba Rp. 100 Juta, maka sesuai perjanjian
nisbah 50:50, jurnal pada saat pembayaran sbb:

D Kas 50.000,000,-
K Pendapatan bg hasil musyarakah 50.000.000,-

Jika PT. MAju rugi Rp. 100 Juta, maka sesuai perjanjian
nisbah 60:40, jurnal yang dicatat sbb:

D Kerugian pemby. Musyarakah 100.000.000,-
K Pembiayaan musyarakah 100.000.000,-

Ilustrasi Musyarakah



Jika pada saat jatuh tempo pembiayaan musyarakah sebesar 100
juta belum bisa dilunasi, maka jurnalnya sbb:

D Pembiayaan Musyarakah jt tempo 100.000.000,-
K Pembiayaan Musyarakah 100.000.000,-

Pada saat pembayaran sesudah jatuh tempo, jurnalnya sbb:

D Kas 100.000.000,-
K Pembiayaan Musyarakah jt tempo 100.000.000,-

Ilustrasi Musyarakah



AKUNTANSI
SALAM



DEFINISI

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN (PSAK) NO. 103

SALAM adalah akad jual beli muslam fiih
(barang pesanan) dengan pengiriman di
kemudian hari oleh muslam illaihi (penjual)
dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli
pada saat akad disepakati sesuai dengan
syarat-syarat tertentu.



KARAKTERISTIK

Lembaga keuangan syariah dapat bertindak sebagai
pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi salam.
Jika lembaga keuangan syariah bertindak sebagai
penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk
menyediakan barang pesanan dengan cara salam
maka hal ini disebut SALAM PARALEL.

Salam paralel dapat dilakukan dengan syarat:

a) akad antara lembaga keuangan syariah (pembeli) dan
produsen (penjual) terpisah dari akad antara lembaga
keuangan syariah (penjual) dan pembeli akhir; dan

b) kedua akad tidak saling bergantung (ta’alluq).



KARAKTERISTIK (Continued..)

Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh
pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga
barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka
waktu akad. Dalam hal bertindak sebagai pembeli,
lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan
kepada penjual untuk menghindari risiko yang merugikan.

Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara
umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan
kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan
karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan
penjual.

Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka
penjual harus bertanggungjawab atas kelalaiannya.



KARAKTERISTIK (Continued..)

Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya,
baik berupa kas, barang atau manfaat. Pelunasan harus
dilakukan pada saat akad disepakati dan tidak boleh
dalam bentuk pembebasan hutang penjual atau
penyerahan piutang pembeli dari pihak lain.

Transaksi salam dilakukan karena pembeli berniat
memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk
memungkinkan penjual (produsen) memproduksi
barangnya, barang yang dipesan memiliki spesifikasi
khusus, atau pembeli ingin mendapatkan kepastian dari
penjual. Transaksi salam diselesaikan pada saat penjual
menyerahkan barang kepada pembeli.



PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

AKUNTANSI UNTUK PEMBELI

Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam
dibayarkan atau dialihkan kepada penjual.

Modal usaha salam dapat berupa kas dan aset nonkas.
Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar
jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha salam
dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar.
Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha
nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau
kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut.



PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

AKUNTANSI UNTUK PEMBELI

Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam
dibayarkan atau dialihkan kepada penjual.

Modal usaha salam dapat berupa kas dan aset nonkas.
Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar
jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha salam
dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar.
Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha
nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau
kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut.

Piutang salam XXX

Kas/Rekening Penjual/
Aset non-kas XXX



Nilai wajar adalah suatu jumlah yang dapat
digunakan untuk mengukur aset yang
dapat dipertukarkan melalui suatu transaksi
yang wajar (arm’s length transaction) yang
melibatkan pihak-pihak yang berkeinginan
dan memiliki pengetahuan memadai.

Nilai tercatat adalah nilai yang diakui dalam
neraca.



Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai
berikut:

a) jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai
nilai yang disepakati;

b) jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka:

i. barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan
nilai akad, jika nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar
tidak tersedia) dari barang pesanan yang diterima
nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang
pesanan yang tercantum dalam akad;

ii. barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai
pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia) pada
saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian,
jika nilai pasar dari barang pesanan lebih rendah dari
nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;



Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai
berikut:

a) jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai
nilai yang disepakati;

b) jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka:

b) barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan
nilai akad, jika nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar
tidak tersedia) dari barang pesanan yang diterima
nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang
pesanan yang tercantum dalam akad;

c) barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai pasar
(nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia) pada saat
diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian, jika
nilai pasar dari barang pesanan lebih rendah dari nilai
barang pesanan yang tercantum dalam akad;

Persediaan-aset salam XXX
Piutang salam XXX

Persediaan-aset salam XXX
Kerugian salam XXX

Piutang salam XXX



(c) jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang
pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:

i. jika tanggal pengiriman diperpanjang, nilai tercatat
piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi
tetap sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad;

ii. jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya,
maka piutang salam berubah menjadi piutang yang
harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak
dapat dipenuhi; dan

iii. jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya
dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan
serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari
nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat
piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut
diakui sebagai piutang kepada penjual yang telah jatuh
tempo. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut
lebih besar dari nilai tercatat piutang salam maka
selisihnya menjadi hak penjual.



(c) jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang
pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:

i. jika tanggal pengiriman diperpanjang, nilai tercatat
piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi
tetap sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad;

ii. jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya,
maka piutang salam berubah menjadi piutang yang
harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak
dapat dipenuhi; dan

iii. jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya
dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan
serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari
nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat
piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut
diakui sebagai piutang kepada penjual yang telah jatuh
tempo. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut
lebih besar dari nilai tercatat piutang salam maka
selisihnya menjadi hak penjual.

Persediaan-aset salam XXX
Piutang salam XXX

Persediaan salam kepada penjual XXX
Piutang salam XXX

Penjualan jaminan < piutang salam
Persediaan salam kepada penjual XXX

Piutang salam XXX

Penjualan jaminan > piutang salam
Kas XXX

Rekening penjual (supplier) XXX
Piutang salam XXX



Pembeli dapat mengenakan denda kepada penjual, denda
hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu
menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak
melakukannya. Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak
mampu menunaikan kewajibannya karena force majeur.
Denda dikenakan jika penjual lalai dalam melakukan
kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima
diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan.
Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang
diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai
terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat
direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih
rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai
kerugian.



Pembeli dapat mengenakan denda kepada penjual, denda
hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu
menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak
melakukannya. Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak
mampu menunaikan kewajibannya karena force majeur.
Denda dikenakan jika penjual lalai dalam melakukan
kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima
diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan.
Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang
diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai
terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat
direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih
rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai
kerugian.

Kas XXX
Rekening wadi’ah-
dana kebajikan XXX

Kerugian penurunan nilai
persediaan barang salam XXX

Penyisihan penurunan nilai
persediaan barang salam XXX



AKUNTANSI UNTUK PENJUAL

Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal
usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima.

Modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aset
nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur
sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal usaha
salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai
wajar.

Kewajiban salam dihentikan pengakuannya (derecognation)
pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Jika
penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara
jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya
perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan
atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh
penjual ke pembeli akhir.



AKUNTANSI UNTUK PENJUAL

Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal
usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima.

Modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aset
nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur
sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal usaha
salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai
wajar.

Kewajiban salam dihentikan pengakuannya (derecognation)
pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Jika
penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara
jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya
perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan
atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh
penjual ke pembeli akhir.

Kas/Aset non-kas XXX

Hutang salam XXX



AKUNTANSI UNTUK PENJUAL

Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal
usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima.

Modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aset
nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur
sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal usaha
salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai
wajar.

Kewajiban salam dihentikan pengakuannya (derecognation)
pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Jika
penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara
jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya
perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan
atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh
penjual ke pembeli akhir.

Bank memesan barang dan membayarnya
Piutang salam XXX

Kas XXX

Bank menerima barang pesanan dari supplier
Persediaan barang salam XXX

Piutang salam XXX

Bank menerima pembayaran > Biaya barang yang dipesan
Hutang salam XXX

Persediaan barang salam XXX
Keuntungan salam XXX

Bank menerima pembayaran < Biaya barang yang dipesan
Hutang salam XXX
Kerugian salam XXX

Persediaan barang salam XXX



PENYAJIAN

Pembeli menyajikan modal usaha salam yang
diberikan sebagai piutang salam.

Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena
tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam
transaksi salam disajikan secara terpisah dari
piutang salam.

Penjual menyajikan modal usaha salam yang
diterima sebagai kewajiban salam.



PENGUNGKAPAN

Lembaga keuangan syariah mengungkapkan
sesuai Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian
Laporan Keuangan Syariah.



AKUNTANSI ISTISHNA’



Definisi

Akad jual beli dalam bentuk
pemesanan pembuatan barang
dengan kriteria dan persyaratan
yang disepakati antara penjual
dengan pemesan



Jenis Istishna'

Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk
pemesanan pembuatan barang tertentu dengan
kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati
antara pemesan (pembeli, mustashni') dan
penjual (pembuat, shani').

Istishna' paralel adalah suatu bentuk akad
istishna‘ antara pemesan (pembeli, mustashni')
dengan penjual (pembuat, shani'), kemudian
untuk memenuhi kewajibannya kepada
mustashni', penjual memerlukan pihak
lain\sebagai shani'.



Skema Akad Istishna’



Skema Akad Istishna’ Paralel



KARAKTERISTIK ISTISHNA’
PSAK 104 Par 06-13

Barang pesanan harus memenuhi kriteria:

1. memerlukan proses pembuatan setelah akad
disepakati;

2.sesuai dengan spesifikasi pemesan
(customized) bukan produk massal; dan

3.harus diketahui karakteristiknya secara umum
yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas,
dan kuantitasnya.



KETENTUAN ISTISHNA’ PARALEL

1.Akad antara entitas (pembeli) dan
produsen (penjual) terpisah dari
akad antara entitas (penjual) dan
pembeli akhir; dan

2.Kedua akad tidak saling bergantung
(ta’alluq).



KETENTUAN PEMBAYARAN
(FATWA DSN MUI 06/2000)

1.Alat dan Cara bayar harus diketahui jumlah dan
bentuknya, baik berupa uang, barang, atau
manfaat;

2.Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak
boleh berubah. Kecuali pembeli mengubah
spesifikasi dalam akad maka penambahan biaya
akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab
pembeli.

3.Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan
utang



KETENTUAN OBYEK
(FATWA DSN MUI 06/2000)

1.Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum
menerimanya

2.Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang
sejenis sesuai kesepakatan

3. Apabila terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan
kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak
memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

4. Apabila pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan
kesepakatan hukumnya mengikat, tidak boleh
dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan karena ia
telah menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan.



Berakhirnya Akad Istishna’

• Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh
kedua belah pihak,

• Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk
menghentikan kontrak,

• Pembatalan hukum kontrak ini jika muncul
sebab yang masuk akal untuk mencegah
dilaksanakannya kontrak atau
penyelesaiannya, dan masing-masing pihak
bisa menuntut pembatalannya.



Penerapan PSAK 104



Akuntansi Penjual
Akun Pada Akuntansi Penjual

Akun Laporan Posisi Keuangan / Neraca

1. Persediaan / Aset Istishna

2. Piutang Istishna

3. Kauntungan Istishna Tangguhan

4. Aset Istishna Dalam Penyelesaian

5. Termin Istishna

B. Akun Laporan Laba Rugi

1. Pendapatan Istishna

2. Harga pokok Istishna

3. Keuntungan Istishna



Penyatuan dan Segmentasi Akad
(PSAK 104, prgf 14 - 16)



Penyatuan dan Segmentasi Akad
(PSAK 104, prgf 14 - 16)

pemesanan aset tambahan akad istishna‘
terpisah, tambahan aset tersebut diperlakukan
sebagai akad terpisah jika:

▫ aset tambahan berbeda secara signifikan
dengan aset dalam akad istishna’ awal dalam
desain, teknologi atau fungsi; atau

▫ harga aset tambahan dinegosiasikan tanpa
terkait harga akad istishna' awal.



Pendapatan Istishna’
(PSAK 104, prgf 17 - 19)

• menggunakan metode

▫ persentase penyelesaian atau

▫ akad selesai.

• Akad dikatakan selesai jika proses pembuatan
barang pesanan selesai dan diserahkan
kepada pembeli.



Pendapatan Istishna’: Metode
persentase penyelesaian

(PSAK 104, prgf 17 - 19)

• nilai akad sebanding pekerjaan yang tela
diselesaikan diakui sebagai “pendapatan
istishna‘”;

• margin keuntungan istishna' yang diakui
selama periode pelaporan ditambahkan
kepada “aset istishna‘ dalampenyelesaian”;

• akhir periode “harga pokok istishna‘” diakui
sebesar biaya istishna‘ yang telah dikeluarkan
sampai dengan periode tersebut.



Pendapatan Istishna’: Metode Akad Selesai
(PSAK 104, prgf 17 - 19)

• Jika estimasi persentase penyelesaian akad
dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat
ditentukan secara rasional pada akhir periode
laporan keuangan, maka digunakan metode
akad selesai

• pengakuan pendapatan istishna', harga pokok
istishna', dan keuntungan dilakukan hanya
pada akhir penyelesaian pekerjaan.



Istishna' dengan Pembayaran Tangguh
(psak 104, prgf 20 -24)

metode persentase penyelesaian dan pelunasan lebih
dari satu tahun dari penyerahan barang

▫ margin keuntungan pembuatan barang pesanan
yang dihitung apabila istishna' dilakukan secara tunai
diakui sesuai persentase penyelesaian; dan

▫ selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat
penyerahan diakui selama periode pelunasan secara
proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran.
Proporsional yang dimaksud sesuai dengan paragraf
24- 25 PSAK 102: Akuntansi Murabahah.



Istishna' dengan Pembayaran Tangguh
(psak 104, prgf 20 -24)

Meskipun istishna' dilakukan dengan
pembayaran tangguh, penjual harus
menentukan nilai tunai istishna‘ pada saat
penyerahan barang pesanan

Nilai Akad harga yang disepakati penjual dengan
pembeli akhir

Nilai tunai harga yang harus dibayar jika
istishna’ dijual tunai



Istishna' dengan Pembayaran Tangguh
(psak 104, prgf 20 -24)



Istishna' dengan Pembayaran Tangguh

Wiroso, 2013



Istishna' dengan Pembayaran Tangguh
(psak 104, prgf 20 -24)

Dengan metode akad selesai dan pelunasan
lebih dari satu tahun:

1.margin keuntungan pembuatan barang
pesanan yang dihitung apabila istishna'
dilakukan secara tunai, diakui ada saat
penyerahan barang pesanan;

2.selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada
saat penyerahan diakui selama periode
pelunasan secara proporsional sesuai dengan
jumlah pembayaran



Akun untuk melakukan penagihan transaksi
istishna’ tangguh:

Db. Piutang Istishna’

Cr. Termin Istishna’

Penagihan termin yang dilakukan oleh penjual
dalam transaksi istishna' dilakukan sesuai
dengan kesepakatan dalam akad dan tidak
selalu sesuai dengan persentase penyelesaian
pembuatan barang pesanan

Istishna' dengan Pembayaran Tangguh
(psak 104, prgf 20 -24)



PENERAPAN PSAK 104



Biaya Perolehan Istishna’
(psak 104 par 25-28)

• Biaya perolehan istishna' yang terjadi selama
periode laporan keuangan, diakui sebagai
“aset istishna' dalam penyelesaian” pada saat
terjadinya.

• Beban umum dan administrasi, beban
penjualan, serta biaya riset dan
pengembangan tidak termasuk dalam biaya
istishna'.



Biaya Perolehan Istishna’ Paralel
(psak 104 par 25-28)

 Biaya istishna' paralel terdiri dari:
▫ biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen

atau kontraktor kepada entitas;
▫ biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya

akad dan praakad; dan
▫ semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat

memenuhi kewajibannya, jika ada.

 Biaya perolehan istishna' paralel diakui sebagai “aset
istishna' dalam penyelesaian” pada saat diterimanya
tagihan dari produsen atau kontraktor sebesar
jumlah tagihan.



PENERAPAN PSAK 104: Paralel



Penyelesaian Awal
(psak 104 par 25-28)

o Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh
tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan
tersebut sebagai pengurang pendapatan istishna'.

o Pengurangan pendapatan istishna' akibat penyelesaian awal
piutang istishna' dapat diperlakukan sebagai:

a. potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang
istishna' pada saat pembayaran; atau

b. penggantian (reimbursed) kepada pembeli sebesar jumlah
keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima
pembayaran piutang istishna' secara keseluruhan.



Akuntansi Pembeli: Istishna’

• Pembeli mengakui aset istishna' dalam penyelesaian sebesar
jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus
mengakui hutang istishna' kepada penjual. (psak 104, prgf
36)

• Aset istishna' yang diperoleh melalui transaksi istishna‘
dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun diakui
sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang
disepakati dalam akad istishna‘ tangguh dan biaya perolehan
tunai diakui sebagai beban istishna‘ tangguhan. (psak 104,
prgf 37)

• Beban istishna' tangguhan diamortisasi secara proporsional
sesuai dengan porsi pelunasan hutang istishna'.(psak 104,
prgf 38)



Jika pembeli menerima barang pesanan
yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka
barang pesanan tersebut diukur dengan
nilai yang lebih rendah antara nilai wajar
dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi
diakui sebagai kerugian pada periode
berjalan. (psak 104, prgf 41)

Akuntansi Pembeli: Istishna’



Penjual menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai
berikut:

• Piutang istishna' yang berasal dari transaksi istishna‘ sebesar
jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir.

• Termin istishna' yang berasal dari transaksi istishna‚ sebesar
jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir.

• Pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal bsebagai
berikut:
▫ Hutang ishtisna' sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang

belum dilunasi.
▫ Aset istishna' dalam penyelesaian sebesar: persentase penyelesaian

dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir, jika istishna' paralel;
atau kapitalisasi biaya perolehan.

Penyajian
(psak 104, prgf 43 - 44)



Contoh kasus



Akuntansi Ijarah



Overview

Transaksi sewa menyewa atas sebuah
asset.

Penggunaan manfaat atas asset yang
disewa.

Terdapat dua jenis:

Ijarah (Operational Leasing)

Ijarah Muntahiya Bittamlik (Financial Lease)







IMBT

Ada transfer of title atas asset.

Cara transfer of title:

Hadiah (hibah),

Penjualan sebelum masa akad selesai (harga
sisa cicilan),

Penjualan pada akhir masa sewa (pembayaran
tertentu sebagai referensi yang disepakati
dalam akad),

Penjualan bertahap (harga disepakati di awal).



Aspek Akuntansi (PSAK 107)

Pengakuan dan Pengukuran

Akuntansi pemilik obyek sewa (lessor)

Akuntansi penyewa (lessee)

Jual dan Ijarah

Ijarah Lanjut

Penyajian

Pengukuran



Important Terms

 Ijarah adalah akad pemindahan hak guna
(manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu
dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti
dengan pemindahan kepemilikan aset itu
sendiri.

 Ijarah muntahiyah bittamlik adalah ijarah
dengan wa’ad perpindahan kepemilikan obyek
ijarah pada saat tertentu.



Important Terms

 Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk
mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak
yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan
memadai dalam suatu transaksi dengan wajar
(arms length transaction).

Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan
aset berwujud atau tidak berwujud.

 Umur manfaat adalah suatu periode dimana
aset diharapkan akan digunakan atau jumlah
produksi/unit serupa yang diharapkan akan
diperoleh dari aset.

Wa’ad adalah janji dari satu pihak kepada pihak
lain untuk melaksanakan sesuatu.



Akuntansi Pemilik Objek sewa

Bank sebagai Lessor

Pengakuan dan pengukuran

Biaya perolehan

Penyusutan

Pendapatan

Biaya perbaikan

Perpindahan Kepemilikan



Biaya Perolehan

Diakui saat obyek ijarah diperoleh sebesar
biaya perolehannya.

Contoh: tanggal 1 Jan 2008, bank
membeli mobil untuk disewakan dengan
harga Rp 150 juta.

Jurnalnya:

1 Jan Aktiva Ijarah Rp 150 jt

Kas Rp 150 jt



 Sesuai dengan kebijakan penyusutan atau
amortisasi untuk aset sejenis selama umur
manfaatnya (umur ekonomis).

 Asset tetap didepresiasi (PSAK 16)

 Asset tidak berwujud (PSAK 19)

Metode penyusutan:
Metode garis lurus (Straight line method)

Metode saldo menurun (Diminishing balance method)

Metode jumlah unit (Sum of the unit method)

Penyusutan



 Mengikuti kebijakan umum

 Contoh:
 Mobil seharga Rp 150 juta tadi, diperkirakan akan

memiliki umur ekonomis selama 5 tahun dengan nilai
residu sebesar 10% .

 Biaya depresiasi per tahun (SLM)

= {150 juta –( 10% x 15 juta)}/5 = 27 juta

 Jurnal penyesuaian akhir periode (31 Des 2008):

Biaya depresiasi aktiva ijarah Rp 27 jt

Akm. Dep. Aktiva Ijarah Rp 27 jt

Penyusutan Ijarah



 Umur ekonomisnya sesuai dengan masa sewa.

 Ketentuan lainnya sama.

 Contoh:

Mobil seharga Rp 150 juta diawal disewakan dengan
akad IMBT selama 4 tahun, dengan nilai residual 20%.

Biaya depresiasi per tahun (SLM)

= {Rp 150 jt – (20% x Rp 150 jt)}/4 = Rp 30 jt

Jurnalnya:

Biaya depresiasi aktiva ijarah Rp 30 jt

Akm. Dep. Aktiva Ijarah Rp 30 jt

Penyusutan IMBT



Pendapatan

 Pendapatan sewa selama masa akad diakui
pada saat manfaat atas aset telah diserahkan
kepada penyewa.

 Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai
yang dapat direalisasikan (NRV) pada akhir
periode pelaporan.

 Contoh Mobil yang dibeli diawal tadi, pada
tanggal yang sama disewakan dengan sewa per
bulan Rp 5 juta dan dibayar tiap tanggal 1 bulan
berikutnya.



 Jurnal penerimaan pendapatan

1 Jan Kas Rp 8 jt

Pendapatan Ijarah Rp 8 jt

 Jurnal penyesuaian akhir tahun

31 Des Piutang Pendapatan Ijarah Rp 8 jt

Pendapatan Ijarah Rp 8 jt

 Jurnal Pembalik tahun berikutnya

1 Jan Piutang Pendapatan Ijarah Rp 8 jt

Pendapatan Ijarah Rp 8 jt

 Jurnal pengakuan penerimaan pendapatan sewa

1 Jan Kas Rp 8 jt

Pendapatan Ijarah Rp 8 jt



Biaya Perbaikan

 Pengakuan biaya perbaikan adl. sbb.:
a. Biaya perbaikan tidak rutin obyek ijarah diakui pada

saat terjadinya
b. Jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek

ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya
tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui
sebagai beban pada saat terjadinya;

c. Jika IMBT melalui penjualan secara bertahap, biaya
perbaikan obyek ijarah yang dimaksud dalam huruf
a dan b ditanggung pemilik maupun penyewa
sebanding dengan bagian kepemilikan masing-
masing atas obyek ijarah.

 Biaya perbaikan obyek ijarah merupakan tanggungan
pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh
pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa
atas persetujuan pemilik.



Contoh Biaya Perbaikan

 Untuk mobil yang disewakan sebelumnya, bank
mengeluarkan biaya perbaikan tidak rutin pada
8 Juni 2008 sebesar Rp 1 juta. Kemudian pada
2 Oktober 2008 penyewa melakukan perbaikan
atas seijin bank dengan biaya Rp 1 juta.

8 Juni Biaya perbaikan Rp 1 juta

Kas Rp 1 juta

2 Okt Biaya perbaikan Rp 1 juta

Kas Rp 1 juta



Perpindahan Kepemilikan

 Pengakuannya tergantung dari cara pemindahan
kepemilikan:

1. Hibah jumlah tercatat objek ijarah diakui
sebagai biaya.

2. Penjualan sebelum berakhirnya masa

 Jumlah tercatat objek ijarah diakui sebesar
sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati

 Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat
objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau
kerugian



3. Penjualan setelah selesai masa akad

 selisih antara harga jual dan jumlah tercatat
objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau
kerugian

4. Penjualan objek ijarah secara bertahap

(i) selisih antara harga jual dan jumlah tercatat
sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui
sebagai keuntungan atau kerugian

(ii) bagian objek ijarah yang tidak dibeli
penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau
aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan
aset tersebut.



Akuntansi Penyewa

Bank sebagai Lessee (Musta’jir)

Pengakuan dan Pengukuran:

Beban

Perpindahan Kepemilikan



Beban

 Beban sewa diakui selama masa akad pada saat
manfaat atas aset telah diterima.

 Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus
dibayar atas manfaat yang telah diterima.

 Biaya pemeliharaan obyek ijarah yang disepakati
dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui
sebagai beban pada saat terjadinya.

 Biaya pemeliharaan obyek ijarah, dalam IMBT
melalui penjualan obyek ijarah secara bertahap,
akan meningkat sejalan dengan peningkatan
kepemilikan obyek ijarah.



Perpindahan Kepemilikan

 Untuk IMBT, pencatatan perpindahan dilakukan
sesuai dengan cara perpindahannya:

1. Hibah bank mengakui aset dan keuntungan
sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima

2. Pembelian sebelum masa akad berakhir bank
mengakui aset sebesar pembayaran sisa cicilan
sewa atau jumlah yang disepakati

3. Pembelian setelah masa akad berakhir bank
mengakui aset sebesar pembayaran yang
disepakati

4. Pembelian objek ijarah secara bertahap bank
mengakui aset sebesar biaya perolehan objek
ijarah yang diterima



Jual-dan-Ijarah

 Transaksi jual-dan-ijarah harus merupakan
transaksi yang terpisah dan tidak saling
bergantung (ta’alluq) sehingga harga jual harus
dilakukan pada nilai wajar.

 Jika bank menjual obyek ijarah dan nasabah
menyewanya, maka bank mengakui keuntungan
atau kerugian pada periode terjadinya penjualan
dalam laporan laba rugi dan menerapkan
perlakuan akuntansi penyewa.

 Keuntungan atau kerugian tersebut tidak dapat
diakui sebagai pengurang atau penambah
beban ijarah



Ijarah-Lanjut

 Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut
kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya
disewa dari pemilik, maka entitas tersebut
menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan
akuntansi penyewa.

 Perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk
transaksi antara entitas (sebagai penyewa)
dengan pemilik, dan perlakuan akuntansi pemilik
diterapkan untuk transaksi antara entitas
(sebagai pemilik) dengan pihak penyewa-lanjut



Penyajian

Pendapatan ijarah disajikan secara neto
setelah dikurangi beban-beban yang
terkait, misalnya beban penyusutan,
beban pemeliharaan dan perbaikan, dan
sebagainya.



Pengungkapan

 Pemilik Objek Sewa:
Penjelasan umum isi akad yang signifikan (keberadaan

wa’ad, agunan, pembatasan-pembatasan)

Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap
kelompok aktiva ijarah

Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada).

 Penyewa
Penjelasan umum isi akad yang signifikan (total

pembayaran, keberadaan wa’ad, agunan, pembatasan-
pembatasa).

Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah dan keuntungan
atau kerugian yang diakui (jika ada)



Wadiah, Qardh dan
Rahn



Pengertian Wadiah
 Secara Etimologi

Al-Wadi’ah berarti titipan murni (amanah).
Wadiah bermakna amanah. Wadiah dikatakan bermakna amanah karena Allah
menyebut wadiah dengan kata amanah dibeberapa ayat Al-Qur’an

 Secara Terminologi
Hanafiayah : Memberikan wewenang kepada orang lain untuk menjaga
hartanya
Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah : Mewakilkan orang lain untuk memelihara
harta tertentu dengan cara tertentu.

 Wadiah secara istilah adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan
menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak (menurut kebiasaan). .

 Dalam Ensiklopedi Hukum Islam Wadiah secara bahasa bermakna
meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain
untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan secara istilah adalah Memberikan
kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan
secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu.

 Wadiah juga bisa diartikan titipan



Pengertian Wadiah

Dari pengertian ini maka dapat dipahami bahwa apabila ada
kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah
dijaga sebagaimana layaknya, maka si penerima titipan tidak
wajib menggantinya, tapi apabila kerusakan itu disebabkan
karena kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya. Dengan
demikian akad wadi’ah ini mengandung unsur amanah,
kepercayaan (trusty).

Dengan demikian, prinsip dasar wadi’ah adalah amanah,
bukan dhamanah

Wadiah pada dasarnya akad tabarru’, (tolong menolong),
bukan akad tijari



Hukum dan Dalil Wadiah
Hukum wadiah adalah boleh dengan dalil-dalil sebagai berikut :
Al-Qur’an :

 An-Nisa : 58
“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di anatara
manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-
baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar
dan Maha Melihat “

Al-Baqarah : 283
“ Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang
penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya(utangnya) dan hendaklah dia
bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan
kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor
(berdosa), Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.



Hukum dan Dalil Wadiah

Hadist :

 Sabda Nabi Saw : ”Serahkanlah amanat kepada
orang yang mempercayai anda dan janganlah anda
mengkhianati orang yang mengkhianati anda”

 Dari Abu Hurairah, diriwayatkan bahwa Rasulullah
SAW bersabda : “ Tunaikanlah amanat ( titipan )
kepada yang berhak menerimanya dan janganlah
membalas khianat kepada orang yang telah
mengkhianatimu.”



Rukun dan Syarat Wadiah

 Menurut Imam Abu Hanafi, rukun wadiah hanya ijab
dan qabul.

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun wadiah ada
tiga, yaitu :

 Wadiah. Yang dimaksud dengan wadiah disini adalah
barang yang dititipkan, adapun syaratnya adalah :

 Barang yang dititipkan harus dihormati
(muhtaramah) dalam pandangan syariat.

 Barang titipan harus jelas dan bisa dipegang atau
dikuasai. Maksudnya adalah barang yang dititipkan
dapat diketahui identitasnya dan dapat dikuasai untuk
dipelihara.



Rukun dan Syarat Wadiah

 Sighat (akad), adapun syaratnya adalah :

 Lafadz dari kedua belah pihak dan tidak ada penolakannya dari
pihak lainnya. Dan lafadz tersebut harus dikatakan di depan
kedua belah pihak yang berakad (Mudi’ dan wadii’)

 Orang yang berakad, yaitu : Orang yang menitipkan (Mudi’)
dan Orang yang dititipkan (Wadii’). Adapun syarat dari orang
yang berakad adalah :

 Baligh

 Berakal

 Kemauan sendiri, tidak dipaksa.

 Dalam mazhab Hanafi baligh dan telah berakal tidak dijadikan
syarat dari orang yang berakad, jadi anak kecil yang dizinkan
oleh walinya boleh untuk melakukan akad wadiah ini.



Macam-macam Wadiah

 Berdasarkan sifat akadnya, wadiah dapat dibagi menjadi dua
bentuk, yaitu :

 Wadiah yad amanah : adalah akad penitipan barang di mana
pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan
barang uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas
kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan
diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima.

 Wadiah yad dhamanah : Akad penitipan barang di mana
pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik
barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus
bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan
barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh
dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima
titipan.



Skema Wadiah Yad Amanah

(Penitip,
Muwaddi)

(Penyimpan,
Mustawda’)

Titip barang/uang

Wadiah Yad al Amanah
–Produk Wadiah yad Amanah, tidak ada di lembaga perbankan.
–Jika barang hilang/rusak bukan karena kelalaian atau alasan-alasan syar’iy lainnya ,
–maka mustawda’ tidak bertanggung jawab.



Nasabah
(Penitip)

Mustawdi

Nasabah
(Penitip)

Mustawdi

Bank
(Penyimpan)
Mustawda’

1. Titip Barang/uang

4. Beri Bonus

Pengguna
Dana

2.
Pemanfaatan
Barang/uang

3.Bagi Hasil



Wadiah yad amanah berubah
menjadi yad dhomanah

Wadiah yad amanah dapat berubah menjadi yad dhomanah oleh
sebab-sebab berikut :

 Barang titipan tidak dipelihara oleh orang yang dititipi.
 Barang titipan itu dititipkan oleh pihak kedua kepada orang

lain (pihak ketiga) yang bukan keluarganya atau tanggung
jawabnya.

 Barang titipan dimanfaatkan oleh orang yang dititipi.
 Orang yang dititipi wadiah mengingkari wadiah itu.
 Orang yang dititipi mencampurkan barang titipan dengan harta

pribadinya sehingga sulit dipisahkan.
 Orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah

ditentukan.
 Barang titipan dibawa bepergian.



Keuntungan (Laba) dalam Wadiah

Ulama berbeda pendapat mengenai pengambilan laba atau
bonusnya. yaitu :

 Menurut ulama Syafi’iyah, tidak boleh mengambil keuntungan
atau bonus yang tidak disyaratkan diawal akad dari
pemanfaatan barang yang dititipkan dan akadnya bisa gugur.

 Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah boleh
menerima laba yang diberikan oleh orang yang dititipi.

 Sedangkan apabila imbalan yang diterima dari bank berupa
bunga, maka ulama Hanafiah mengatakan keuntungan tersebut
harus disedekahkan, sedangkan menurut ulama Maliki
keuntungan tersebut harus diserahkan ke baitul mal (kas
negara)



Jaminan Wadiah

Menurut Malikiyah, sebab-sebab adanya jaminan wadiah adalah:

 Menitipkan barang pada selain penerima titipan (wadi’) tanpa
ada uzur sehingga ketika minta dikembalikan, wadiah sudah
hilang.

 Pemindahan wadiah dari satu negara ke negara lain berbeda
dengan pemindahan dari rumah ke rumah.

 Mencampurkan wadiah dengan sesuatu yang tidak bisa
dibedakan.

 Pemanfaatan wadiah.

 Meletakkan titipan pada tempat yang memungkinkan untuk
hilang atau rusak.

 Menyalahi cara pemeliharaan.



Jaminan Wadiah

Menurut Syafi’iyah, sebab-sebab adanya jaminan
dalam wadiah adalah :

 Meletakkan wadiah pada orang lain tanpa izin.

 Meletakkan pada tempat yang tidak aman.

 Memindahkan ke tempat yang tidak aman.

 Melalaikan kewajiban menjaganya.

 Berpaling dari penjagaan yang diperintahkan
sehingga barang menjadi rusak.

 Memanfaatkan wadiah.



Jaminan Wadiah

Menurut Hanabilah, sebab-sebab adanya
jaminan dalam wadiah adalah :

 Menitipkan pada orang lain tanpa uzur.

 Melalaikan pemeliharaan.

 Menyalahi cara pemeliharaan seperti yang
telah disepakati.

 Mencampurnya dengan yang lain sehingga
tidak dapat dibedakan.

 Pemanfaatan wadiah.



Hukum menerima barang wadiah :
 Haram : Menerima titipan barang bisa berhukum haram,

karena orang yang akan dititipi yakin dirinya akan berkhiyanat.
 Makruh : Menerima titipan barang bisa berhukum makruh,

karena orang yang akan dititipi memiliki kekhawatiran akan
berkhianat (was-was)

 Mubah : Menerima titipan barang bisa berhukum mubah
(boleh) bagi orang yang memiliki kekhawatiran akan
ketidakmampuannya dan takut berkhiyanat lalu dia memberi tahu
ke orang yang akan menitipkan akan hal tersebut, akan tetapi
orang yang menitipkan tetap merasa yakin dan percaya bahwa
orang tersebut layak dititipi, maka hukumnya boleh.

 Sunnah : Menerima titipan barang bisa berhukum sunnah
apabila orang yang dititipi yakin dirinya amanah dan layak untuk
dititipi.

 Wajib : Menerima amanah (wadiah) bisa berhukum
wajib jika tidak ada orang yang jujur dan layak selain dirinya.



Aplikasi dalam LKS (Lembaga
Keuangan Syariah) dan Fatwa DSN
 Wadi'ah yang sering dipraktekkan dan dikembangkan

oleh bank syariah adalah wadiah yad dhamanah
(titipan dengan resiko ganti rugi).

 Produk yang ditawarkan bank syariah yang
menggunakan konsep wadiah biasanya berkaitan
dengan penghimpunan dana (Fund), seperti giro,
tabungan, SWBI, Safe Deposit Box (SDB) dan
deposito. Deposito memakai prinsip mudharabah,
sedangkan yang lainnya menggunakan bisa
menggunakan prinsip wadiah.

 Wadiah yad dhamanah juga bisa dikatakan sebagai
Qardhul Hasan.



Aplikasi dalam LKS (Lembaga
Keuangan Syariah) dan Fatwa DSN

 Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad
wadiah, yaitu titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika
pemiliknya menghendaki. Konsep yang dipakai adalah wadiah
yad dhamanah yang mempunyai implikasi hukum yang sama
seperti qardh, dimana nasabah disebut sebagai orang yang
meminjamkan uang dan bank adalah pihak yang dipinjami.

 Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Giro NO : 01/DSN-
MUI/IV/2000

 Tabungan wadiah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan
akad wadiah, yaitu titipan murni yang setiap saat dapat diambil
jika pemiliknya menghendaki. Konsep yang dipakai adalah
wadiah yad dhamanah. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai
penititp yang memberikan hak kepada bank untuk menggunakan
atau memanfaatkan uang atau barang titipan.

 Fatwa Dewan Syariah Nasional NO : 02/DSN-MUI/IV/2000



Aplikasi dalam LKS (Lembaga
Keuangan Syariah) dan Fatwa DSN
 Dalam perbankan juga terdapat SWBI, yaitu

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dengan Fatwa
Dewan Syariah Nasional NO : 36/DSN-MUI/X/2002

 Penghapusan SWBI menjadi IJARAH. Bank Syariah
yang menempatkan dana di BI telah berperan
mendukung stabilitas moneter, maka Bank Syariah
diberi upah (ujrah) oleh BI sebesar SBI, misalnya
8,78 %.

 Dalam perbankan juga terdapat Save Deposit Box
dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO :
24/DSN-MUI/III/2002



Akuntansi Wadi’ah

1. Saat menerima setoran :

Db : Kas

Kr : Giro/Tabungan wadi’ah

2. Saat terjadi penarikan :

a. Apabila diberikan tunai

Db : Giro/Tabungan wadi’ah

Kr : Kas

b. Apabila pemindahbukuan

Db : Giro/Tabungan wadi’ah

Kr : Giro/tab/RAK/Kliring

3. Saat pemberian bonus :

a. Apabila diberikan tunai

Db : Beban Bonus

Kr : Kas

b. Apabila dimasukkan ke

Rekening

Db : Beban Bonus

Kr : Giro/Tabungan wadi’ah

c. Apabila ada unsur pajak

Db : Beban Bonus

Kr : Kas/Giro/Tab.wadi’ah

Kr : Pajak Penghasilan



Akuntansi Mudharabah

1. Saat menerima setoran :

Db : Kas

Kr : Tab/Dep Mudharabah

2. Saat terjadi penarikan :

a. Apabila diberikan tunai

Db : Tab/Dep Mudharabah

Kr : Kas

b. Apabila pemindahbukuan

Db : Tab/Dep Mudharabah

Kr : Giro/tab/Dep/RAK/Kliring

(Bisa akad wadi’ah maupun mudharabah)

3. Saat distribusi bagi hasil :

a. Metode langsung dan
diberikan

secara tunai :

Db : Hak bagi hasil atas ITT

Kr : Kas

b. Metode langsung dan

dimasukkan ke Rekening

Db : Hak bagi hasil atas ITT

Kr : Giro/Tabungan wadiah

Tabungan mudharabah



Akuntansi Mudharabah

c. Metode Pencadangan :

1. Ketika bagi hasil dicadangkan

Db : Hak bagi hasil atas ITT

Kr : Cadangan Hak Bagi Hasil atas ITT

2. Ketika bagi hasil yang telah dicadangkan didistribusikan
secara tunai

Db : Cadangan Hak Bagi Hasil atas ITT

Kr : Kas

3. Ketika bagi hasil yang telah dicadangkan didistribusikan

dengan cara pemindahbukuan

Db : Cadangan Hak Bagi Hasil atas ITT

Kr : Giro/tabungan wadi’ah/Tabungan Mudharabah/RAK/Kliring



PENGERTIAN QARDH
Qardh secara bahasa, bermakna Al-Qath’u yang berarti
memotong.
Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut
Qardh, karena merupakan potongan dari harta orang yang
memberikan hutang.
Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat
ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan.
Al-Qardh adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah
dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok
pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan
cara pengembalian yang telah disepakati. (Fatwa DSN MUI)



Secara syar’i para Ulama Fiqh
mendefinisikan Qardh sbb:

1. Menurut pengikut Madzhab Hanafi , Ibn Abidin mengatakan
bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu
diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam
kepunyaannya dalam baik hati.

2. Menurut Madzhab Maliki mengatakan Qardh adalah
Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran
kembali tidak berbeda atau setimpal.

3. Menurut Madzhab Hanbali, Qardh adalah pembayaran uang ke
seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu
dan kembalian sesuai dengan padanannya.

4. Menurut Madzhab Syafi’i Qardh adalah Memindahkan
kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu
membayar kembali kepadanya.



DASAR HUKUM

 Al Qur’an

 “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman
yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan)
pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang
banyak” (Q.S. Al Hadid: 11)



DASAR HUKUM LANJUTAN

 Al Hadist
 Ibnu Mas’ud Meriwayatkan bahwa: Nabi SAW berkata:

“Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan
muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah
(senilai) shadaqah” (H.R. Ibnu Majah – no. 2421, kitab Al
Ahkam -, Ibnu Hibban; dan Baihaqi)

 Dari Anas bin Malik berkata, berkata Rasulullah SAW, “Aku
melihat pada waktu malam di Isra’kan, pada pintu surga
tertulis: Shadaqah dibalas 10 kali lipat dan qardh 18 kali.
Aku bertanya: “wahai Jibril mengapa qardh lebih utama
dari shadaqah?, Ia menjawab : “Karena peminta-minta
sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan
meminjam kecuali karena keperluan.” (H.R. Ibnu Majah –
no. 2422, kitab Al Ahkam-, dan Baihaqi).



Rukun Qardh

 Rukun dalam qardh sama dengan rukun yang
terjadi pada jual beli, yaitu :

 Ijab Qabul (sighat)



Syarat Qardh:

1. Harta yang dipinjamkan (qardh), dengan syarat sebagai berikut
:

a. Menurut Ulama Hanafi : qardh dianggap sah pada harta mitsil,
yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan
terjadinya perbedaan nilai.

b. Menurut Ulama Maliki, Syafi’i dan Hambali : membolehkan
qardh pada benda yang tidak dapat diserahkan, ataupun benda
yang ditakar, yang ditimbang, atau yang dihitung.

c. Menurut Jumhur Ulama : membolehkan qardh pada setiap
benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia.

d. Barang yang dapat dipinjamkan adalah barang yang
diperbolehkan dalam Islam

e. Qardh atau barang yang dipinjamkan harus barang yang
memiliki manfaat



2.Orang yang berakad (peminjam dan pemberi
pinjaman), dengan syarat sebagai berikut :

a. Yang melakukan akad adalah orang yang layak ber-
mua’amalah, sepertti baligh, berakal, dan cerdas.

b. Yang mengutangkan adalah atas kemauan sendiri dan
tidak dipaksa.

c. Yang mengutangkan disyaratkan orang yang layak
berderma.



Qardh untuk Tijari (Bisnis)

 Qardh sebagai produk pembiayaan (permodalan) bagi usaha mikro dikenal
dengan istilah Qardh Al Hasan. Sifat Qardh tidak memberikan keuntungan
finansial bagi pihak yang meminjamkan.

 Ketika seorang nasabah menyetorkan uangnya ke dalam rekening
wadiahnya di Bank syariah, nasabah tersebut sesungguhnya memberikan
uangnya untuk di pinjamkan kepada Bank, dengan pinjaman murni atau
tanpa bunga (Qardhul Hasan), di mana dana tersebut dapat di manfaatkan
oleh bank dan nasabah tidak mengharapkan pembagian ke untungan atas
dananya yang di manfaatkan oleh Bank. Dengan bebas Bank dapat
memanfaat dana nasabahnya dengan segala resikonya tanpa perlu adanya
persetujuan dari nasabahnya. Pada transaksi Qardhul Hasan ini, debitor
(Bank ) tidak perlu mendapatkan izin untuk menggunakan dana tersebut
dari creditor (nasabah) nya. Bank dapat memberikan sebagian dari
keuntungan (laba) nya kepada nasabah berupa hadiah atau hibah, dengan
syarat tidak boleh di perjanjikan di muka.



Alternatif Qardh Dalam Tijari

1. LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh
tersebut nasabah melunasi kredit (hutang)-nya; dan dengan
demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi
milik nasabah secara penuh .(الملك التام)

2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan
dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya kepada
LKS.

3. LKS menjual secara murabahah aset yang telah menjadi
miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara
cicilan.

4. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh
dan Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan
Pengalihan Hutang sebagaimana dimaksud alternatif I ini.



Aplikasi Dalam Perbankan

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti
loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan
segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan
mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang
dipinjamkannya itu.

2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat,
sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya,
tersimpan dalam bentuk deposito.

3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil,
atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus
ini telah dikenal produk khusus yaitu qardhul hasan.



4. Sebagai pinjaman talangan haji, dan nasabah harus
melunasi sebelum keberangkatan.

5. Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit
syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk
menarik uang tunai milik bank melalui ATM.

6. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank sebagai
bagian fasilitas bank untuk memenuhi kebutuhan
pengurus bank.



RAHN

Pengertian
 Menurut Susilo dalam Hadi (2003), gadai adalah suatu hak yang diperoleh

seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang yang bergerak.

 Secara bahasa; Ar-Rahn merupakan mashdar dari rahana-yarhanu-rahnan;
bentuk pluralnya rihân[un], ruhûn[un] dan ruhun[un] artinya adalah ats-
tsubût wa ad-dawâm (tetap dan langgeng); juga berarti al-habs (penahanan).

 Imam Abu Zakariya al-Anshari dalam kitabnya Fathul Wahhab yang
mendefenisikan rahn sebagai: “menjadikan benda bersifat harta sebagai
kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari (harga) benda itu
bila utang tidak dibayar.”



Dasar Hukum

 “Jika kalian dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara
tunai), sementara kalian tidak memperoleh seorang penulis,
maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh
yang berpiutang).” (TQS al-Baqarah [2]: 283).

 Aisyah ra. menuturkan: “Rasulullah Shalallahu alaihi wasalam
pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo
(kredit) dan beliau mengagunkan baju besinya.” (HR Bukhari
dan Muslim).

 Anas ra. juga pernah menuturkan: “Sesungguhnya Nabi
Shalallahu alaihi wasalam pernah mengagunkan baju besinya
di Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau
mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi
kebutuhan keluarga Beliau.” (HR al-Bukhari).



C. Rukun Gadai/ Syarat Syahnya Gadai.

 Shighat (ijab dan qabul)

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan
didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara kedua
belah pihak.

 Al-‘aqidan (dua orang yang melakukan akad ar-rahn), yaitu pihak yang
menarunkan (ar-râhin) dan yang menerima agunan (al-murtahin)

Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak
hukum (baligh dan berakal). Menurut Suhendi (2002), syarat bagi yang
berakad adalah ahli tasharuf, artinya mampu membelanjakan harta dan
dalam hal ini memahami persoalan yang berkaitan dengan rahn.

 Al-ma’qud ‘alaih (yang menjadi obyek akad), yaitu barang yang diagunkan
(al-marhun) dan utang (al-marhun bih). Selain ketiga ketentuan dasar
tersebut, ada ketentuan tambahan yang disebut syarat, yaitu harus ada
qabdh (serah terima).



D. Mekanisme Operasional Gadai Syariah
(Rahn).

Mekanisme operasional gadai syariah dapat
dilakukan dengan menggunakan enam akad,
keenam akad tersebut, tergantung pada tujuan
pemanfaatan marhum bih. Keenam akad
tersebut adalah:1. Akad sosial (kebajikan)
qardhul hasan, 2. Akad ijaroh; Akad bagi hasil
atau profit loss sharing yaitu 3. Akad rahn, 4.
Akad mudharabah; 5. Akad ba’I muqayyadah
dan 6. Akad musyarakah amwal al inan.



1. Akad Qardhul Hasan

Akad ini ditetapkan hanya untuk nasabah yang
menginginkan untuk keperluan konsumtif.
Barang jaminannya hanya dapat berupa barang
yang tidak menghasilkan (tidak dimanfaatkan).
Dengan demikian rahin akan memberikan
biaya upah atau fee kepada murtahin ( sebagai
bagian dari pendapatan penggadaian syariah)
karena murtahin telah merawat marhun



Akad Ijarah

Kontrak ijarah merupakan penggunaan
manfaat atau jasa dengan ganti kompensasi.
Pemilik menyewakan manfaat disebut muajjir,
sementara penyewa (nasabah) disebut mustajir,
serta yang diambil manfaatnya disebut major
dengan kompensasi atau balas jasa yang
disebut ajran atau ujrah. Dengan demikian
nasabah akan memberikan jasa atau fee kepada
murtahin, karena nasabah telah menitipkan
barangnya yang dirawat oleh murtahin



Akad Rahn

 Dalam akad rahn ini, selama rahin memberikan izin, maka murtahin dapat
memanfaatkan marhun yang diserahkan rahin untuk memperoleh
pendapatan (laba) dari usahanya.

 murtahin harus membagi laba kepada rahin sesuai dengan kesepakatan
yang telah dibuat oleh rahin dan murtahin. Begitu juga dengan rahin,
apabila rahin telah mendapatkan izin dari murtahin untuk mengambil
manfaat marhun, maka rahin juga boleh mengambil manfaat dari marhun
tersebut dan dibagi pendapatannya dengan murtahin.

 Ketentuan ini hanya dapat dijalankan pada marhun yang dapat
dimanfaatkan dan ada labanya. Sedangkan berkenaan dengan siapa yang
berhak atas laba marhun adalah disesuaikan kesepakatan pada saat akad
terjadi.



Akad Mudharabah

 Dalam akad mudharabah ini, penggadaian syariah
sebagai shahibul maal (penyandang dana) dan rahin
sebagai mudharib (pengelola dana).

 Marhun yang dijaminkan adalah barang yang dapat
dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan oleh
rahin dan murtahin. Rahin akan memberikan bagi
hasil berdasarkan keuntungan usaha yang
diperolehnya kepada mutahin sesuai dengan
kesepakatan sampai modalnya terlunasi.



Akad Ba’i Muqayyadah

Akad ba’i muqayyadah diterapkan pada nasabah
yang menginginkan rahn untuk keperluan produktif,
artinya dalam menggadaikan marhun, nasabah
tersebut menginginkan modal kerja berupa
pembelian barang. Marhun yang dapat dijaminkan
untuk akad ini adalah barang yang dapat
dimanfaatkan atau tidak. Dengan demikian, murtahin
akan membelikan barang yang sesuai dengan
keinginan nasabah, dan pihak rahin akan memberikan
mark up kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan
pada saat akad berlangsung



Akad Musyarakah Amwal Al Inan

Penggadaian syariah juga dapat memperoleh
laba dari usahanya dalam penghimpunan dana
yaitu melalui akad musyarakah yang berarti
penggadaian syariah dapat mengadakan bentuk
akad kerja sama dengan LKS lain untuk suatu
modal, usaha dan keuntungan tertentu, dimana
setiap pihak memberikan kontribusi modal
atau ekspertise dengan kesepakatan bahwa
keuntungan dan resiko akan ditanggung
bersama sesuai dengan kesepakatan.



 Akad musyarakah yang tepat untuk kondisi
penggadaian syariah adalah akad musyarakah
amwal al inan yaitu kontrak diantara 2 orang
atau lebih, setiap pihak memberikan suatu
porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi
dalam kerja. Kedua pihak berbagi hasil atas
kesepakatan bersama. Saat ini akad
musyarakah amwal al inan diterapkan antara
penggadaian syariah dan bank muamalat



Berakhirnya Hak Gadai Syariah

 1. Hutang piutang yang terjadi telah dibayar
dan terlunasi;

 2. Marhun keluar dari kekuasaan murtahin;

 3. Para pelaksana tidak melaksanakan hak dan
kewajibannya

 4. Marhun tetap dibiarkan dalam kekuasaan
pemberi gadai ataupun yang kembalinya atas
kemauan yang berpiutang.



Pelelangan

Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan
jual-beli barang yang halal dengan cara lelang
yang dalam fiqh disebut sebagai akad Ba’I
muzayadah. Praktek lelang dalam bentuknya
yang sederhana pernah dilakukan oleh
Rosulullah SAW



PENERAPAN AKAD PADA
PELAYANAN JASA DI BANK SYARIAH



Bentuk Akad

0Kafalah

0Hawalah

0Wakalah

0Rahn



DASAR HUKUM
0 UU Perbankan Syariah Pasal 19, 20, dan 21
0 PBI No. 10/16/PBI/2008 ttg Perubahan Atas PBI No.

9/19/PBI/2007 ttg Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam
Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta
Pelayanan Jasa Bank Syariah

0 PBI No. 10/17/PBI/2008 ttg Produk Bank Syariah dan Unit
Usaha Syariah

0 Fatwa-fatwa DSN
0 Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 ttg Wakalah
0 Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 ttg Kafalah
0 Fatwa DSN No. 12/DSN-MUI/IV/2000 ttg Hawalah
0 Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 ttg Rahn

0 KHES



1. Kafalah

0Pemberian jaminan oleh bank sebagai
penanggung atau penjamin kepada
pihak ketiga atas kewajiban pihak kedua
(yang ditanggung)

created by Yeni Salma Barlinti



0Kafiil adalah orang yang menjamin

0Makfuul ‘anhu atau ashil adalah orang
yang berutang atau yang dijamin

0Makfuul lahu adalah orang yang
berpiutang

0Makful bih adalah obyek penjaminan

0Penjamin dapat menerima upah



JAMINAN KEWAJIBAN

PENANGGUNG
(LembagaKeuangan)

TERTANGGUNG
(Jasa/Objek)

DITANGGUNG
(Nasabah)

created by Yeni Salma Barlinti



2. Hawalah
0 Jasa pengalihan tanggung jawab pembayaran hutang

dari seseorang yang berhutang kepada orang lain

0 Muhil adalah orang yang berutang kepada muhal atau
yang berpiutang kepada muhal ‘alaih

0 Muhal atau muhtal adalah orang yang berpiutang
kepada muhil

0 Muhal ‘alaih adalah orang yang berutang kepada muhil
dan wajib membayar utangnya kepada muhal

0 Muhal bih adalah obyek hawalah atau utang

created by Yeni Salma Barlinti



Muhal ‘alaih
(Bank)

MuhilMuhal

1. Transaksi

2. Invoice

3. Bayar 4. Tagih

5. Bayar



3. Wakalah

0 Jasa melakukan tindakan/pekerjaan
mewakili nasabah sebagai pemberi kuasa

0Muwakil adalah orang yang memberi kuasa

0Wakil adalah orang yang menerima kuasa

0Wakil boleh menerima imbalan wakalah
bil ujrah

created by Yeni Salma Barlinti



Kontrak + Fee

Kontrak + Fee

NASABAH
MUWAKIL

INVESTOR
MUWAKIL

BANK
WAKIL

Agency
Administration
Collection
Payment
Co Arranger
Dll.

TAUKIL

created by Yeni Salma Barlinti



4. Rahn

0Pembiayaan pinjaman dengan
menyerahkan benda sebagai jaminan
utang

0Rahin adalah orang yang menyerahkan
barang jaminan

0Murtahin adalah orang yang menerima
barang jaminan

0Marhun adalah barang jaminan

created by Yeni Salma Barlinti



0 Murtahin memiliki hak untuk menahan
marhun sampai semua hutang rahin lunas

0 Marhun dan manfaatnya tetap milik rahin,
tetapi boleh dimanfaatkan oleh murtahin
dengan seizin rahin

0 Biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun
menjadi kewajiban rahin

0 Jumlah biaya pemeliharaan dan penyimpanan
marhun tidak boleh didasarkan pada jumlah
pinjaman

created by Yeni Salma Barlinti



created by Yeni Salma Barlinti

0 Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk
barang atas utang tetapi barang jaminan
tersebut (marhun) tetap berada dalam
penguasaan (pemanfaatan) Rahin dan bukti
kepemilikannya diserahkan kepada murtahin



Marhun

0Murtahin memperingatkan rahin

0Jika rahin tidak melunasi hutangnya,
murtahin dapat menjual
paksa/mengeksekusi melalui lelang

0Hasil penjualan marhun adalah untuk
melunasi hutang rahin

0Kelebihan dari hasil penjualan menjadi
hak rahin

created by Yeni Salma Barlinti



a. Safe Deposit Box

b. Rahn Emas

c. Letter of Credit

d. Syariah Card



0 Fatwa DSN No. 24/DSN-MUI/III/2002 ttg Safe Deposit
Box

0 Penyimpanan barang berharga nasabah di bank
dengan akad ijarah



0 Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 ttg Rahn Emas

0 Pemberian pembiayaan oleh bank kepada nasabah
dengan penyerahan jaminan dalam bentuk emas

0 Biaya penyimpanan marhun ditanggung oleh nasabah
dengan akad ijarah



0 L/C adalah surat pernyataan akan membayar oleh
bank kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank
untuk suatu perdagangan

0 Applicant adalah importir

0 Beneficiary adalah eksportir

0 Issuing bank adalah bank yang menerbitkan L/C

0 Negotiating bank adalah bank yang bertindak
menegosiasi dokumen yang dipersyaratkan dalam
L/C



0 Fatwa DSN No. 34/DSN-MUI/IX/2002 ttg Letter of
Credit Impor Syariah

0 Fatwa DSN No. 35/DSN-MUI/IX/2002 ttg Letter of
Credit Ekspor Syariah

0 Fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007 ttg Letter of
Credit dengan Akad Kafalah bil Ujrah



Bentuk-bentuk akad yang dapat digunakan
dalam L/C Impor:

1. Wakalah bil Ujrah
0 Importir memiliki dana pada bank sebesar

harga pembayaran barang yang diimpor

0 Wakalah bil ujrah dilakukan antara importir
dan bank untuk pengurusan dokumen
transaksi impor

0 Besar ujrah disepakati di awal akad



2. Wakalah bil ujrah dan Qardh

0 Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk
pembayaran harga barang yang diimpor

0 Wakalah bil ujrah dilakukan antara importir dan
bank untuk pengurusan dokumen transaksi impor
dengan besar ujrah disepakati di awal akad

0 Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada
importir untuk pelunasan pembayaran barang impor



3. Murabahah

0 Bank bertindak sebagai pembeli yang diwakili oleh
importir untuk bertransaksi dengan eksportir

0 Bank menjual barang secara murabahah kepada importir

4. Salam/istishna dan Murabahah

0 Bank bertindak sebagai pembeli dengan akad
salam/istishna’ yang diwakili oleh importir untuk
bertransaksi dengan eksportir

0 Bank menjual barang secara murabahah kepada importir



4. Wakalah bil ujrah dan Mudharabah

0 Bank mengurus dokumen transaksi importir dengan
wakalah bil ujrah

0 Bank dan importir melakukan akad mudharabah

5. Wakalah bil ujrah dan Hawalah untuk pengiriman
barang yang telah dilakukan dan pembayaran belum
dilakukan

0 Bank mengurus dokumen transaksi importir dengan
wakalah bil ujrah

0 Utang importir kepada eksportir dialihkan menjadi utang
kepada bank dengan meminta bank membayar kepada
eksportir



0 Syariah Card adalah kartu yang berfungsi
seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum
(berdasarkan sistem yang sudah ada) antara
para pihak berdasarkan prinsip Syariah.

0 Para pihak:
0 penerbit kartu (mushdir al-bithaqah),

0 pemegang kartu (hamil al-bithaqah)

0 penerima kartu (merchant, tajir atau qabil al-
bithaqah).



1. Kafalah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah
penjamin (kafil) bagi Pemegang Kartu terhadap
Merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang
timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan
Merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank
atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian
Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah
kafalah).



2. Qardh; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi
pinjaman (muqridh) kepada Pemegang Kartu
(muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau
ATM bank Penerbit Kartu.

3. Ijarah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia
jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap
Pemegang Kartu. Atas Ijarah ini, Pemegang Kartu
dikenakan membership fee.





PAPSI Pendahuluan dan Lapkeu 1

Pendahuluan dan
Laporan Keuangan Bank
Syariah



PAPSI Pendahuluan dan Lapkeu 2

MATERI PEMBAHASAN

Pendahuluan

Lapkeu Bank Syariah



PAPSI Pendahuluan dan Lapkeu 3

FUNGSI BANK SYARIAH

Manajer Investasi

–Mudharabah

–Agen investasi

 Investor

Penyedia jasa keuangan dan lalu
lintas pembayaran

Pengemban fungsi sosial

Bagian 1



PAPSI Pendahuluan dan Lapkeu 4

TUJUAN

 Tujuan
– Pedoman penyusunan laporan keuangan agar

sesuai dengan tujuannya:
 Pengambilan putusan investasi dan pembiayaan
Menilai prospek arus kas
Memberikan informasi atas sumber daya ekonomi
Memberikan informasi kepatuhan bank thd prinsip

syariah
Memberikan informasi mengenai zakat
Memberikan informasi pemenuhan fungsi sosial bank

– Agar lapkeu bank syariah seragam sehingga
daya banding meningkat.

– Sebagai acuan minimum penyusunan lapkeu

 Penyempurnaan berkala

Pendahuluan



PAPSI Pendahuluan dan Lapkeu 5

ACUAN PENYUSUNAN

 Peraturan Bank Indonesia
 SAK

– KDPPLK Bank Syariah
– PSAK 59
– KDPPLK dan PSAK Lainnya (sepanjang tak bertentangan

dengan prinsip syariah)

 Accounting, Auditing and Governance Standards
for Islamic Financial Institutions—AAOIFI

 IAS dan SFAS sepanjang tak bertentangan
dengan prinsip syariah

 Peraturan perundang-undangan yang relevan
 Prinsip akuntansi berlaku umum lainnya yang tak

bertentangan dengan prinsip syariah

Pendahuluan



PAPSI Pendahuluan dan Lapkeu 6

KETENTUAN UMUM

 Tujuan lapkeu:
– Sarana pengambilan keputusan

– Sarana pertanggungjawaban

 Tanggung jawab atas penyusunan lapkeu di
manajemen perusahaan

 Komponen laporan keuangan

 Bahasa lapkeu
– Bahasa Indonesia

– Jika dalam bahasa lain:
 Memuat informasi yang sama

 Waktu yang sama

 Diterbitkan dalam waktu yang sama

 Jika terjadi inkonsistensi, gunakan rujukan yang bahasa
Indonesia

Bagian 2



PAPSI Pendahuluan dan Lapkeu 7

KETENTUAN UMUM

 Mata uang pelaporan:
– Rupiah
– Apabila menggunakan mata uang asing dijabarkan ke

rupiah
 Kurs yang ditetapkan BI

– Keuntungan/kerugian transaksi mata uang asing
 Kurs yang ditetapkan BI

 Kebijakan akuntansi:
– Mencerminkan kehati-hatian
– Informasi yang material
– Sesuai PSAK:

 Jika tak ada dalam PSAK, tentukan kebijakan yang dapat
menjamin lapkeu yang andal dan relevan bagi seluruh
pengguna.

Bagian 2



PAPSI Pendahuluan dan Lapkeu 8

KETENTUAN UMUM

 Penyajian:
– Penyajian wajar seluruh komponen lapkeu

– Penyajian unsur-unsur neraca:
 Aktiva disajikan berdasarkan likuiditasnya

 Kewajiban disajikan berdasarkan urutan jatuh temponya

 Investasi tidak terikat disajikan sebagai unsur tersendiri

– Pemisahan antara transaksi normal dan transaksi
dengan pihak yg memiliki hubungan istimewa.

– Laporan laba rugi berjenjang (multiple step)

– Catatan atas laporan keuangan:
 Gambaran umum bank syariah

 Ikhtisar kebijakan akuntansi

 Penjelasan pos-pos dalam komponen lapkeu

 Pengungkapan hal-hal penting.

Bagian 2



PAPSI Pendahuluan dan Lapkeu 9

KETENTUAN UMUM

 Penyajian:
– Perubahan akuntansi

 Perubahan estimasi akuntansi (prospektif)

 Perubahan kebijakan akuntansi (retrospektif atau sesuai
dengan kebijakan yang diatur dalam SAK terkait)

 Terdapat kesalahan mendasar

– Penyajian unsur-unsur neraca:
 Aktiva disajikan berdasarkan likuiditasnya

 Kewajiban disajikan berdasarkan urutan jatuh temponya

 Investasi tidak terikat disajikan sebagai unsur tersendiri

– Pernyataan bahwa “Catatan atas Laporan Keuangan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan
keuangan”.

– Bank Syariah go publik: ikut ketentuan otoritas pasar
modal

Bagian 2



PAPSI Pendahuluan dan Lapkeu 10

KETENTUAN UMUM

 Konsistensi Penyajian:
– Penyajian dan klasifikasi pos-pos lapkeu harus konsisten

kecuali:
 Terjadi perubahan signifikan terhadap sifat operasi

perbankan; atau
 Perubahan tersebut diperkenankan PSAK

– Perubahan penyajian dan klasifikasi pos diberlakukan
secara retrospektif dan diungkapkan.

 Materialitas dan agregasi
 Saling hapus (offsetting)

– Tidak diperkenankan kecuali:
 Secara hukum dibenarkan; dan
 Mencerminkan penyelesaian aktiva dan kewajiban

– Pos-pos pendapatan dan beban tak boleh disaling hapus
kecuali:
 Pendapatan dan beban yg berhubungan dengan pos aktiva

dan kewajiban yang disaling-hapus

Bagian 2
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KETENTUAN UMUM

 Periode pelaporan:
– Tahun takwim
– Bank baru, merger, akuisisi, konsolidasi: boleh

menggunakan periode yang lebih pendek

 Informasi komparatif:
– Laporan keuangan tahunan dan interim; atau
– Informasi naratif dan deskriptif (diungkapkan kembali

jika untuk pemahaman lapkeu periode berjalan)

 Laporan keuangan interim:
– Bagian integral dari laporan keuangan tahunan
– Komponen laporan keuangan sama dengan laporan

keuangan tahunan

Bagian 2
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KETENTUAN UMUM

 Laporan keuangan konsolidasi
– Menggabungkan pos-pos sejenis yang dimiliki

induk perusahaan dan anak perusahaan
– Langkah konsolidasi:

 Transaksi dan saldo resiprokal dieliminasi
 Keuntungan/kerugian yang belum realisasi

dieliminasi
 Tanggal dan periode laporan keuangan pada

dasarnya harus sama. Jika berbeda maka konsolidasi
masih dapat dilakukan sepanjang:

– Tidak lebih dari tiga bulan
– Peristiwa/transaksi material di antara tanggal

pelaporan diungkapkan
– Jika kedua syarat tidak terpenuhi harus dilakukan

penyesuaian

 Kebijakan akuntansi sama
Hak minoritas dan laba hak minoritas disajikan

tersendiri dalam neraca dan laporan laba rugi.

Bagian 2
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Keterbatasan Laporan Keuangan (1)

 Pengambilan keputusan ekonomi tidak semata-
mata didasarkan atas informasi yang terdapat
dalam laporan keuangan.

 Laporan keuangan memiliki keterbatasan:
 bersifat historis (transaksi dan peristiwa lampau);

 informasi dan manfaat bagi pengguna, bersifat umum;

– informasi khusus pihak tertentu (dipenuhi laporan lain).

menggunakan berbagai taksiran dan pertimbangan
tertentu;

 hanya melaporkan informasi yang material;
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Keterbatasan Laporan Keuangan (2)

 Laporan keuangan memiliki keterbatasan:
 bersifat konservatif;

– dipilih alternatif perlakuan yang menghasilkan
laba bersih atau nilai aktiva paling kecil.

 penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan
substansi dan realitas ekonomi dan bukan bentuk
hukumnya;

 adanya berbagai alternatif metode akuntansi

– menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber
daya ekonomis dan tingkat kesuksesan antar
bank.

Disusun dengan menggunakan istilah teknis

 Informasi kualitatif dan fakta yang tak dapat
dikuantitatifkan diabaikan
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Laporan Keuangan Bank Syariah

• Neraca
• Laporan Laba Rugi
• Laporan Perubahan Ekuitas
• Laporan Arus Kas

Bank Syariah:
Investor
Manajer Investasi

 Laporan Perubahan
Investasi Terikat

Bank Syariah:
Agen Investasi

 Laporan Sumber dan
Penggunaan Dana ZIS

 Laporan Sumber dan
Penggunaan Dana
Qardhul Hasan

Bank Syariah:
Pengemban
Fungsi Sosial

Catatan atas Laporan Keuangan
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NERACA BANK SYARIAH

 AKTIVA  KEWAJIBAN

 INVESTASI
TIDAK TERIKAT

 EKUITAS
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Aktiva

 Tidak
membedakan
piutang dan
pembiayaan.

 Seluruhnya
disajikan sebagai
pembiayaan.

 Piutang untuk aktiva yang
berasal dari transaksi jual beli
dan sewa:
– Piutang murabahah

– Piutang Salam

– Piutang istishna

– Piutang pendapatan ijarah

 Pembiayaan untuk aktiva yang
berasal dari transaksi yang
mendasarkan pada prinsip bagi
hasil:
– Pembiayaan Mudharabah

– Pembiayaan Musyarakah

Sekarang PSAK 59
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Aktiva
 Kas

 Penempatan pada BI

 Giro pada bank lain

 Penempatan pada bank lain

 Efek-efek

 Piutang
– Piutang murabahah

– Piutang Salam

– Piutang istishna

 Pembiayaan Mudharabah

 Pembiayaan Musyarakah

 Pinjaman Qard

 Penyaluran Dana Investasi
Terikat (Executing)

 Penyisihan Kerugian Aktiva
Produktif

 Persediaan

 Tagihan Akseptasi

 Aktiva yang diperoleh
untuk ijarah

 Aktiva Istishna dalam
Penyelesaian

 Penyertaan

 Aktiva tetap dan
akumulasi penyusutannya

 Piutang Pendapatan Bagi
hasil

 Piutang Pendapatan Ijarah

 Aktiva lain



PAPSI Pendahuluan dan Lapkeu 19

Kewajiban v.s Investasi Tidak Terikat

 Investasi Tidak
Terikat
diperlakukan
sama seperti
kewajiban pada
umumnya.

 Investasi Tidak Terikat
diperlakukan berbeda
dengan kewajiban pada
umumnya.

 Disajikan dalam neraca
setelah kewajiban.

Sebelum PSAK 59
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Investasi Tidak Terikat

 Dana investasi tidak terikat dengan kriteria
bahwa bank:

– punya hak menggunakan, menginvestasikan, dan
mencampur dana;

– keuntungan dibagihasil sesuai nisbah; dan

– tidak berkewajiban mengembalikan dana jika rugi.

AKTIVA
KEWAJIBAN +

INVESTASI TIDAK TERIKAT +
EKUITAS



PAPSI Pendahuluan dan Lapkeu 21

Kewajiban, Investasi Tidak Terikat dan Ekuitas
KEWAJIBAN

 Kewajiban Segera

 Bagi Hasil yang Belum Dibagikan

 Simpanan

– Giro Wadiah

– Tabungan Wadiah

 Simpanan Bank Lainnya

– Giro Wadiah

– Tabungan Wadiah

 Kewajiban Lain:

– Utang Salam

– Utang Istishna

– Kewajiban Lain

 Kewajiban Dana Investasi Terikat
(Executing)

 Hutang pajak

 Estimasi Kerugian Komitmen dan
Kontinjensi

 Pembiayaan yang Diterima

 Pinjaman Subordinasi

INVESTASI TIDAK TERIKAT

 Bukan Bank

– Tabungan Mudharabah

– Deposito Mudharabah

 Bank Lain

– Tabungan Mudharabah

– Deposito Mudharabah

EKUITAS

 Modal disetor

 Tambahan modal

 Saldo Laba

 Modal Sumbangan

 Selisih Penilaian Aktiva
Tetap

 Selisih Penjabaran
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Asumsi Dasar Pengakuan

Pendapatan
diakui cash
basis

Beban diakui
akrual basis

 Pendapatan dan
beban diakui
akrual basis

 Disusun
rekonsiliasi untuk
menentukan
besarnya hasil
untuk bagi hasil

Sebelum PSAK 59
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Fatwa No.: 14
Sistem Distribusi Hasil Usaha

 Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem
accrual basis maupun cash basis dalam
administrasi keuangan.

 Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), dalam
pencatatan sebaiknya digunakan sistem accrual
basis; akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha
hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan
yang benar-benar terjadi (cash basis)
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Laporan Laba Rugi

PENDAPATAN OPERASI UTAMA

20XB 20XA

• Pendapatan dari Jual Beli
• Pendapatan dari Sewa
• Pendapatan dari Bagi Hasil
• Pendapatan Operasi Utama Lainnya

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

TOTAL xxx xxx

HAK PIHAK KETIGA BAGI HASIL ITT (xxx) (xxx)

PENDAPATAN OPERASI LAINNYA xxx xxx

BEBAN OPERASI LAINNYA (xxx) (xxx)

PENDAPATAN NON OPERASI xxx xxx

BEBAN NON OPERASI (xxx) (xxx)

ZAKAT (xxx) (xxx)

PAJAK (xxx) (xxx)
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Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil
Investasi Tidak Terikat

Unsur Laporan Laba Rugi

 Pada dasarnya sama dengan yang berlaku
umum, ditambah
– alokasi keuntungan/kerugian kepada pemilik

investasi tidak terikat (hak pihak ketiga atas
bagi hasil untuk pemilik dana investasi tidak
terikat).

– tidak dapat diperlakukan sebagai beban atau
pendapatan.
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Tahapan Penentuan Hak Pihak Ketiga atas
Bagi Hasil Investasi Tidak Terikat

 Pendapatan Operasi Utama dalam laporan laba rugi
direkonsiliasi menjadi Pendapatan Operasi Utama
yang telah diterima kasnya.

 Buat Tabel Alokasi untuk menentukan porsi
Pendapatan Operasi Utama yang telah diterima kasnya
yang didanai dari:
– simpanan masyarakat (nasabah) dengan akad

mudharabah dan akad wadiah; dan
– dana lain

 Tentukan Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Investasi
Tidak Terikat dengan menggunakan Tabel
Profit/Revenue Distribution.

1
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Rekonsiliasi
PENDAPATAN OPERASI UTAMA (Akrual)

PENGURANG
• Pendapatan Tahun Berjalan yang Kasnya Belum Dierima

• Pendapatan Margin Murabahah
• Pendapatan Istishna
• Hak Bagi Hasil:

•Pembiayaan Mudharabah
•Pembiayaan Musyarakah

• Pendapatan Sewa

(xxx)
(xxx)

(xxx)
(xxx)
(xxx)

TOTAL (xxx)

xxx

PENAMBAH
• Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya baru diterima pada

periode berjalan:
• Penerimaan pelunasan piutang:

• Margin Murabahah
• Istishna

• Pendapatan Sewa
• Penerimaan piutang bagi hasil:

•Pembiayaan Mudharabah
•Pembiayaan Musyarakah

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx

TOTAL xxx
PENDAPATAN OPERASI UTAMA (Kas) xxx

2



PAPSI Pendahuluan dan Lapkeu 28

Tabel Alokasi Porsi Pendapatan
(Alternatif Kemungkinan yang Terjadi)

No.

1.

3

Penghimpunan
dana

150.000

Penyaluran
dana

150.000

Pendapatan
Penyaluran

325

Pendapatan yang
harus dibagi hasil

325

Keterangan

Semua pendapatan dibagi
hasil antara bank dan
nasabah

2. 150.000 175.000 350 312 150.000/175.000 x 350
(Pendapatan dibagi hasil
sebesar porsi
penghimpunan dana)

3. 150.000 125.000 275 275 Semua pendapatan
untuk nasabah
Ada dana yang belum
tersalurkan
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Tabel Distribusi Bagi Hasil

4

Jenis
Penghimpunan

Saldo
Rata-rata

Pendapatan yang
harus dibagi hasil

Porsi
Pemilik Dana

Nisbah

Porsi
Pengelola Dana

Jumlah Nisbah Jumlah

A B C D E F

Giro Wadiah A1 B1 0,00 D1 1 F1

Tabungan Mudharabah A2 B2 0,55 D2 0,45 F2

Deposito Mudharabah

1 Bulan A3 B3 0,60 D3 0,40 F3

3 Bulan A4 B4 0,65 D4 0,35 F4

6 Bulan A5 B5 0,67 D5 0,33 F5

12 Bulan A6 B6 0,70 D6 0,30 F6

TOTAL A B C D E F
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Contoh Penghitungan:

B2 = A2 / A x B = 50.000 / 150.000 x 312 = 104

 A = Total Saldo Rata-Rata Penghimpunan Dana = 150.000

 A2 = Total Saldo Rata-Rata Tabungan Mudharabah = 50.000

 B = Total Pendapatan yang Harus Dibagi-hasil = 312

 B2 = Total Pendapatan Tabungan Mudharabah yang Harus Dibagi-
hasil = ?

 D2 = Total Porsi Pendapatan Bagi Hasil untuk Nasabah (0,55) = ?

 F2 = Total Porsi Pendapatan Bagi Hasil untuk Bank (0,45) = ?

D2 = 0,55 x B2 = 0,55 x 104 = 57,2

F2 = 0,45 x B2 = 0,45 x 104 = 46,8
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Metode Distribusi Bagi Hasil

 Dua metode:

– Bagi laba (profit sharing), atau

– Bagi pendapatan (revenue sharing)

 Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000:
“Lebih maslahat revenue sharing untuk
saat ini”
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Contoh:

 Penjualan 100

 Harga pokok penjualan 65

 Laba Kotor 35

 Beban 25

 Laba/rugi bersih 10

 Revenue Sharing

Uraian Metode

 Profit Sharing
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Laporan Perubahan Investasi Terikat

 Unsur Laporan Perubahan Investasi Terikat
(mudharabah muqayyadah):

– saldo investasi terikat pada tanggal laporan;

– penyetoran dan penarikan dana oleh pemilik investasi;

– hasil investasi sebelum dikurangi bagian manajer
investasi; dan

– jasa agen investasi.

 Jika bank sebagai manajer investasi (akad
mudharabah):

– untung, dibagi sesuai nisbah

– rugi, bank tidak memperoleh imbalan

 Jika bank sebagai agen investasi:
– imbalan sebesar jumlah yang disepakati tanpa

memperhatikan hasil investasi.
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Bank Syariah
Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat
Untuk Periode yang berakhir pada 31 Des 20X2 dan 31 Des 20X1

Rp. xxx/unitRp.
xxx/unit

Rp. xxx/unitRp.
xxx/unit

Rp.
xxx/unit

Rp.
xxx/unit

Nilai unit investasi akhir periode

xxx unitxxx unitxxx unitxxx unitxxx unitxxx unitJumlah unit investasi akhir periode

Rp. xxxRp. xxxRp. xxxRp. xxxRp. xxxRp. xxxSaldo investasi pada akhir periode

(Rp. xxx)(Rp. xxx)(Rp. xxx)(Rp. xxx)(Rp. xxx)(Rp. xxx)Fee bank sebagai agen/manajer
investasi

(Rp. xxx)(Rp. xxx)(Rp. xxx)(Rp. xxx)(Rp. xxx)(Rp. xxx)Biaya administrasi

Rp. xxxRp. xxxRp. xxxRp. xxxRp. xxxRp. xxxKeuntungan (rugi) investasi

(Rp. xxx)(Rp. xxx)(Rp. xxx)(Rp. xxx)(Rp. xxx)(Rp. xxx)Penarikan dana

Rp. xxxRp. xxxRp. xxxRp. xxxRp. xxxRp. xxxPenerimaan dana

Rp. xxx/unitRp.
xxx/unit

Rp. xxx/unitRp.
xxx/unit

Rp.
xxx/unit

Rp.
xxx/unit

Nilai per unit investasi

xxx unitxxx unitxxx unitxxx unitxxx unitxxx unitJumlah unit Investasi awal periode

Rp. xxxRp. xxxRp. xxxRp. xxxRp. xxxRp. xxxSaldo awal

20X120X220X120X220X120X2

TotalPortofolio BPortofolio A

PortofolioUraian



PAPSI Pendahuluan dan Lapkeu 35

Pengungkapan
Dana Investasi Terikat

 Periode yang dicakup

 Saldo awal, keuntungan (kerugian), dan saldo
akhir yang berasal dari revaluasi dana investasi
tak terikat

 Sifat hubungan bank dan pemilik dana:
– Mudharib

– Agen investasi

 Hak dan kewajiban terkait dengan jenis dana
investasi terikat
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Zakat

 Ada bank
syariah yang
otomatis
mengenakan
zakat atas laba
bersihnya.

 Bank syariah sebagai amil.

 Pada prinsipnya wajib zakat
adalah shahibul maal

 Apabila pemilik menyerahkan
kepada bank untuk
mengenakan zakat atas laba
bersihnya maka bank akan
mencatat zakat pemilik.

Sekarang PSAK 59
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Laporan Sumber dan Penggunaan
Dana ZIS

 Laporan Sumber dan Penggunaan
Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah

– Unsur dasar: sumber, penggunaan, dan
saldo dana.

– Sumber dari bank dan pihak lain.

– Penggunaan: penyaluran kepada yang
berhak sesuai prinsip syariah.
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Laporan Sumber dan Penggunaan
Dana ZIS

SUMBER DANA

20XB 20XA

• Zakat Pemilik
• Zakat Nasabah
• Zakat Masyarakat Bukan Nasabah
• Infak dan shadaqah

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

TOTAL XXX XXX

PENGGUNAAN DANA

• Fakir
• Miskin
• Amil
• Muallaf
• Gharim
• Hamba Sahaya (Riqab)
• Fisabilillah
• Ibnu Sabil/Musafir

(xxx)
(xxx)
(xxx)
(xxx)
(xxx)
(xxx)
(xxx)
(xxx)

TOTAL (XXX) (XXX)

KENAIKAN/PENURUNAN XXX XXX

SALDO AWAL XXX XXX

SALDO AKHIR XXX XXX

(xxx)
(xxx)
(xxx)
(xxx)
(xxx)
(xxx)
(xxx)
(xxx)
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Pengungkapan Dana ZIS

 Periode yang dicakup

 Dasar penentuan zakat para pemegang saham

 Rincian sumber dana ZIS

 Dana ZIS yang disalurkan bank selama periode
pelaporan

 Dana ZIS yang belum disalurkan pada akhir
periode dan alasannya.
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Laporan Sumber dan Penggunaan
Dana Qardhul Hasan

 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana
Qardhul Hasan
– Unsur dasar: sumber, penggunaan, dan saldo dana.

– Sumber dana dari bank atau dari luar bank (infaq dan
shadaqah dari pemilik, nasabah, atau pihak lainnya).

– Penggunaan: pemberian pinjaman baru dan
pengembalian dana qardhul hasan temporer yang
disediakan pihak lain.
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Laporan Sumber dan Penggunaan
Dana Qardhul Hasan

SUMBER DANA

20XB 20XA

• Infak dan shadaqah
• Denda
• Sumbangan/hibah
• Pendapatan non halal

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

TOTAL XXX XXX

PENGGUNAAN DANA

• Pinjaman
• Sumbangan/hibah

(xxx)
(xxx)

(xxx)
(xxx)

TOTAL (XXX) (XXX)

KENAIKAN/PENURUNAN XXX XXX

SALDO AWAL XXX XXX

SALDO AKHIR XXX XXX
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Pengungkapan Dana
Qardhul Hasan

 Periode yang dicakup

 Rincian saldo dana Qardhul Hasan
berdasarkan sumbernya

 Jumlah dana yang disalurkan dan sumber
dana yang diterima berdasarkan jenisnya.


