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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan bank syariah di Indonesia sampai saat ini 

dinilai cukup pesat, di awali dengan berdirinya PT bank Muamalat 

Indonesia, pada 1 November 1991. Pada mulanya perbankan syariah 

belum mendapat perhatian yang optimal dari pemerintah hal ini 

terlihat pada Undang-Undang No 7 tahun 1992 yang belum 

menjelaskan adanya landasan hukumoperasional perbankan syariah. 

Namun, setelah adanya undang-undang baru yaitu Undang-Undang 

No 10 tahun 1998 maka bank syariah telah memiliki landasanhukum 

lebih kuat. Dalam undang- undang ini diatur dengan rinci landasan 

hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan 

diimplementasikan oleh bank syariah. Undang- undang tersebut 

memberikan kesempatan bagi bank-bank konvensional untuk 

membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total 

menjadi bank syariah. Terkhusus Kota Kendari yang saat ini memiliki 

7 unit kantor cabang syariah yang berasal dari bank konvensional 

diantaranya, BSI KC Mandonga, BSI KC Kendari, Mandiri Syariah 

Kendari, BRI Syariah Kendari, Mega Syariah Kendari, BTPN Syariah 

Kendari, serta BTN SyariahKendari. 

Seiring dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan 

syariah, maka berkembang pula rencana Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK). Hal ini terkait karena keberadaan suatu 

lembaga atau perusahaan, tidak akan lepas dari proses pencatatan 

akuntansi. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan 

pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi akuntansi yang terjadi 

dalam perusahaan yang selanjutnya menyajikan konsep yang 

mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi 

penggunanya 

Salah satu transaksi syariah dan merupakan bagian dari 

produk pembiayaan perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah 

lainnya adalah murabahah. Murabahah adalah menjual suatu barang 

dengan harga jual  sebesar harga perolehan harus mengungkapkan 

harga perolehan barang tersebut kepada pembeli dalam murabahah 
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barang yang diperjual belikan harus ada pada saat akad sedangkan 

dapat dilakukan secara tunai atau secara tangguhatau cicilan. bahkan 

BPR Syariah hampir seluruh transaksinya adalah murabahah. Salah 

satu alasannya adalah dalam murabahah ini risiko bagi bank syariah 

sangat kecil, Sedangkan pada bank BSI Kantor Cabang Mandonga 

berdasarkan informasi yang diberikan dari staff pembiayaan saat pra 

penelitian, bahwasannya aktivitas pembiayaan yang diberikan BSI 

Kantor Cabang Mandonga tahun 2018 

hanyapembiayaanmurabahahhaliniterjadikarenasegmenusahayang 

dijalankan terbatas pada segmen mikro saja dan kebutuhan nasabah 

yang mengajukan pembiayaan pada rentang tahun tersebut memang 

sesuai kebutuhan untuk pembiayaan murabahah. Kemudian 

memasuki tahun 2019 bank BSI Kantor Cabang Mandonga melakukan 

ekspansi pembiayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan 

memberikan pembiayaan musyarakah, ijarah, dan hawalah bil ujrah. 

Berikut ini adalah tabel target dan realisasi pembiayaan murabahah 

untuk 2 tahun terakhir pada bank BKantor Cabang Mandonga: 

Tabel 1.1 Target Dan Realisasi Pembiayaan Murabahah Pada 

Bank BSI KC Mandonga Tahun 2018 Dengan 2019 (Dalam 

Milliar Rupiah). 

Pembiayaan 

Murabahah 

Konsumer 

Target Realisasi 

2018 Rp.32.349.000.000 Rp.37.293.000.000 

2019 Rp 52.293.000.000 Rp.63.681.000.000 

Sumber: Diolah di Lapangan, 2020 

Berdasarkan data target dan realisasi pembiayaan murabahah 

diatas untuk pembiayaan murabahah konsumer pada tahun 2018 

target yang ditetapkan Rp. 32.349.000.000 dan realisasi yang 

dijalankan Rp. 37.293.000.000, sedangkan tahun 2019 target Rp. 

52.293.000.000 dan realisasi Rp. 63.681.000.000 menunjukkan bahwa 

realisasi  mampu melebihi target. 

Pada penerapan sistem syariah, tentu memiliki sistem 

perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi 
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konvensional pada umumnya. Kebutuhandalam menetapkan metode 

pengukuran akuntansi, terutama pembiayaanmurabahah harus 

disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan 

syariah yang telah diatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kesesuaian penerapan akuntansi murabahah pada BSI Kantor Cabang 

Mandonga dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 

tentang Akuntansi Murabahah. Dalam setiap lembaga atau perusahaan 

berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-

aktivitasakuntansiyang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya 

menyajikan konsep yang mendasari pengakuan, pengukuran, 

penyajian, dan pengungkapan atastransaksi murabahah Dalam 

melaksanakan kegiatanpenghimpunan dana, bank syariah menerima 

simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam kegiatan penyaluran 

dana bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan dan 

investasi akan tetapi pada lembaga keuangan belum sepenuhnya 

menerapkan PSAK  102 tentang murabahah salah satunya BSI Kantor 

Cabang Mandonga. Hal ini di sebabkan kurangnya pemahaman 

tentang PSAK 102 dengan baik dan benar. Adanya pihak lembaga 

keuangan syariah sendiri yang belum paham pentingnya penerapan 

tata cara pembiayaan murabahah sesuai PSAK 102 agar nantinya 

menghasilkan laporan keuangan yang tepat dan informatif. 

Permasalahan yang dapat di lihat dari BSI Kantor Cabang 

Mandonga untuk pembiayaan murabahah pengakuan PSAK 102  yaitu 

BSI Kantor Cabang Mandonga pada  saat Perolehan Aset, Perolehan 

Diskon atau Potongan Pembelian dari pemasok, Piutang Murabahah, 

Keuntungan Murabahah Potongan Pelunasan Piutang Murabahah dan 

Pengakuan Uang Muka telah sesuai dengan PSAK 102. Sedangkan 

untuk Pengakuan Denda belum sesuai dengan ketentuan PSAK 102 

tentang akuntansi murabahah. Hal ini terjadi karena BSI Kantor 

Cabang Mandonga tidak menerapkan denda terhadap pembiayaan 

macet.  

Untuk pembiayaan Murabahah pada Pengukuran yaitu untuk 

murabahah pesanan sudah sesuai PSAK 102, namun untuk murabahah 

tanpa pesanan tidak di jalankan karena BSI Kantor Cabang Mandonga 

hanya melakukan pembiayaan jika ada pesanan. 

Untuk pembiayaan Murabahah pada BSI Kantor Cabang 
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Mandonga dalam Hal Penyajian dan Pengungkapan telas sesuai 

dengan PSAK 102. 

 Berdasarkan latar belakang diatas Penulis melakukan 

penelitian ini untuk mengetahui penerapan PSAK 102 terhadap 

transaksi yang terjadi didalam produk pembiayaan murabahah pada 

bank BSI Kantor Cabang Mandonga yang berjudul “Penerapan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 (PSAK 102) 

Tentang Akuntansi  Murabahah Tahun 2018-2019”. 

1.2 Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini fokus dan terstruktur, dengan 

mempertimbangkan keterbatasan penulis, maka difokuskan pada 

Penerapan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan murabahah pada BSI 

Kantor Cabang Mandonga telah sesuai dengan PSAK 102. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana penerapan Pengakuan dan Pengukuran dalam 

PSAK 102  

pada BSI Kantor Cabang Mandong? 

2. Bagaimana penerapan Penyajian dalam PSAK 102 pada BSI 

Kantor Cabang Mandong? 

3. Bagaimana penerapan Pengungkapan dalam PSAK 102 Pada 

BSI Kantor Cabang Mandonga? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Kesesuaian penerapan pembiayaan murabahah Pengakuan dan 

Pengukuran pada BSI Kantor Cabang Mandonga dengan 

PSAK 102. 

2. Kesesuaian penerapan pembiayaan murabahah Penyajian pada 

BSI Kantor Cabang Mandonga dengan PSAK 102. 

3. Kesesuaian penerapan pembiayaan murabahah Pengungkapan 

pada BSI Kantor Cabang Mandonga dengan PSAK 102. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi penulis 
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Memperluas pengetahuan penulis tentang perbankan 

syariah terutama berkaitan dengan penerapan pembiayaan 

murabahah untuk perbankan syariah. 

1.5.2 Bagi  BSI Syariah Cabang Mandong  

Sebagai informasi tambahan bagi BSI Kantor Cabang 

Mandonga mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan 

pernyataan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 

102. 

1.5.3 Bagi Akademisi 

Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang 

sejenis terutama yang berminat untuk menambah wawasan 

tentang Pembiayaan murabahah. 

1.6 Definisi Opersaional 

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam 

penafsiran serta untuk memudahkan  pembaca didalam memahami 

istilah-istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini, maka 

penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul 

penelitian ini, yaitu:  

1.6.1 Penerapan 

Penerapan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik 

oleh individu-   individu atau kelompok-kelompok yang 

diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam 

keputusan dalam hal ini penerapan adalah pelaksanaan sebuah 

hasil karya yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat 

dipraktikkan kedalam masyarakat 

1.6.2 Pengakuan 

Pengakuan menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan 

Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) merupakan 

proses pembentukan suatu pos yang memenuhi suatu definisi 

unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam neraca 

atau laporan laba rugi. 

1.6.3 Pengukuran 

Pengukuran menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan 

Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS)  merupakan 
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proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan 

setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi 

1.6.4 Penyajian 

Menurut Yahdiyani (2015) Penyajian adalah 

bagaimana semua transasksi disajikan kedalam laporan 

keuangan sehingga dapat dibaca oleh pihak- pihak yang 

memiliki kepentingan dan kebutuhan terhadap laporan 

keuangan tersebut. 

1.6.5 Pengungkapan 

Menurut Siegel dan Shim (1994; 147) dalam 

Yahdiyani (2015) Pengungkapan adalah suatu informasi yang 

disertakan sebagai lampiran pada laporan keuangan untuk 

catatan kaki atau tambahan 

1.6.6 Murabahah 

Murabahah adalah prinsip akad jual beli yang menghimpun dana, di 

lakukan oleh perbankan syariah baik untuk usaha produktif maupun 

konsumtif. 


