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ABSTRACT 
 

PT Bank BNI Syariah is an Islamic Bank in the Indonesia which has a very diverse 
banking products that follow the product of the Shariah, basing on its product development 
of the Islamic banking theory. Among the products that exist are in the form of sales and 
purchase agreements, principled profit sharing, partnerships, and service. One of the 
contract that is widely used in PT Bank BNI Syariah is the sale and purchase agreement, 
murabaha. 

This study aims to determine how the application of accounting about murabaha 
financing at PT Bank BNI Syariah and whether the application of accounting murabaha 
financing in accordance with PSAK No. 102.  

To answer the purpose of this study, we conducted a survey of the application of 
accounting murabaha financing which is an analytical descriptive study with an emphasis 
on documents completed interviews with informant, to study the primary data on accounting 
related the issues. 

From the research conducted, the obtaining answer show that the application of 
accounting murabaha financing applied by PT Bank BNI Syariah not entirely refer to the 
general provisions applicable under PSAK No. 102. However, it has received the approval 
from the Bank of Indonesia, as the banking regulatory authority, including Islamic banking. 

 
Keywords : Murabaha Financing, Accounting Murabaha Financing, and PSAK No. 102. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Faktor terpenting dalam pembangunan negara adalah adanya dukungan yang 

kuat dari sistem keuangan suatu negara yang sehat dan stabil. Seperti halnya 

Indonesia juga memerlukan suatu sistem keuangan yang sehat dan stabil untuk 

meningkatkan pembangunannya.  

Keberadaan lembaga keuangan, mempunyai peran yang penting dalam 

perkembangan perekonomian yang semakin kompleks di Indonesia, sedangkan, 

kebijakan moneter dan perbankan adalah bagian dari kebijakan ekonomi yang 

diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh sebab itu, peranan 

perbankan dalam suatu negara sangat penting karena tidak ada suatu negarapun 

yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangan1

Lembaga perbankan di Indonesia saat ini telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, 

bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang 

.  

Di Indonesia, perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam  

mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis suatu pihak, karena bank 

berfungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya ke dalam bentuk kredit atau 

bentuk lainnya untuk memenuhi kebutuhan produktif maupun konsumtif dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

1 Siamat, Dahlan. 2005. Manajemen Lembaga Keuangan hal 47. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI 
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menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional, sehingga pelaksanaan 

operasionalnya menjalankan sistem bunga (interest based), sedangkan bank syariah 

adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip - prinsip 

syariah Islam. Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan 

perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah2

Perkembangan perbankan Syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya 

Bank Muamalat Indonesia. Akte pendirian Bank Muamalat Indonesia 

ditandatangani pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada 1 Mei 

1992, berdasarkan prakarsa dari Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah 

Indonesia. Pada Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan 

syariah belum mendapat perhatian yang optimal dari pemerintah, karena belum 

dijelaskan dengan tegas tentang adanya landasan hukum operasional perbankan 

syariah atau pada saat itu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dapat 

, yang dalam hal ini adalah 

Dewan Syariah Nasional – MUI. 

Sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim, sudah  tentu 

membutuhkan satu basis ekonomi yang mampu mengakomodir, segala aktivitas 

ekonomi yang sesuai dengan prinsip – prinsip syariah, maka menjadi sangat penting 

untuk mengembangkan lembaga – lembaga keuangan yang berbasis Syariah. 

Pengembangan perbankan syariah pada dasarnya, untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang selama ini tidak terlayani jasa perbankan konvensional karena 

masalah keyakinan, terutama yang berkaitan dengan bunga bank. 

2 Undang – Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 4, ayat 7, dan ayat 12. 
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melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada tahun 1998, 

dikeluarkan UU No 10 tahun 1998 sebagai perubahan dari UU No 7 tahun 1992 

tentang Perbankan, dimana UU baru ini memberikan landasan hukum yang lebih 

kuat atas keberadaan perbankan Syariah. Istilah yang dipakai pun lebih terang – 

terangan, yaitu dengan menggunakan istilah terbuka berdasarkan prinsip Syariah. 

Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional 

untuk membuka Kantor Cabang Syariah ataupun mengkonversi suatu bank 

konvensional secara total menjadi bank syariah.  

Lebih tegas lagi setelah dikeluarkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008. Pada UU tersebut diperjelas yaitu dari 

sisi Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

tidak dapat dikonversi menjadi bank konvensional, tetapi bank konvensional dapat 

dikonversi menjadi BUS, bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah 

(UUS) harus melakukan pemisahan (spin off) dengan kondisi tertentu, memberikan 

peluang bagi bank – bank syariah untuk membuat aktivitas yang lebih beragam 

dibandingkan bank konvensional, dan lain – lain.  Dengan diakuinya dua sistem 

perbankan (Dual Banking System) yaitu perbankan dengan sistem bagi hasil 

(syariah) dan sistem konvensional, maka bank syariah semakin berkembang dan 

mulai dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.  

Perbankan syariah dari sisi aset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan 

yang diberikan mengalami perkembangan yang sangat baik. Perkembangan dari sisi 

aset misalnya, pada tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah aset tahun 2010 meningkat dari 

tahun – tahun sebelumnya. Total aset tahun 2010 sebesar Rp 97,519 milyar lebih 

Kajian Penerapan..., Siti Rohani Ayuningrum, Ak.-IBS, 2011



baik dibandingkan dengan tahun 2008 dan 2009, yang masing – masing sebesar Rp 

49,555 milyar dan Rp 66,090 milyar. Sama halnya dengan pertumbuhan DPK yang 

juga terus mengalami peningkatan. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat di 

Indonesia makin percaya akan Bank Syariah. Dari tahun 2008 hingga 2010 

misalnya, DPK yang dimiliki oleh perbankan Syariah sebesar Rp 36,852 milyar, 

kemudian tahun 2009 Rp 52,271 milyar, dan tahun 2010 sebesar Rp 76,036 milyar.  

Perkembangan akan total pembiayaan yang diberikan ini mengalami peningkatan 

yang cukup baik dari segi nominalnya. Hingga tahun 2010 lalu, jumlah pembiayaan 

yang diberikan oleh perbankan Syariah telah mencapai nominal Rp 68,181 miliar, 

merupakan angka yang baik dibandingkan dengan tahun 2009 yang sebesar Rp 

46,886 miliar dan tahun 2008 yang hanya sebesar Rp 38,195 milyar. 

Tabel 1.1.  
Perkembangan Aset, DPK, dan PYD 

          Milyar Rupiah 
 2008 2009 2010 

Aset 49,555 66,090 97,519 

DPK 36,852 52,271 76,036 

Pembiayaan Y.D. 38,195 46,886 68,181 
  Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2010 

Bentuk  pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Syariah, antara lain 

pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan berdasarkan 

prinsip penyertaaan modal (Musyarakah), prinsip jual-beli barang dengan 

memperolah keuntungan (Murabahah), pembelian barang yang diserahkan di 

kemudian hari sementara pembayarannya dilakukan di muka (salam), pembelian 

barang yang dilakukan dengan kontrak penjualan yang disepakati (istishna’) 
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pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (Ijarah), 

atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak 

bank oleh pihak lain (Ijarah Wal Iqtina). Dengan melihat pengertian prinsip Syariah 

tersebut, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa produk perbankan Syariah 

dapat memenuhi kebutuhan nasabah deposan maupun nasabah debitur sesuai 

dengan kebutuhan nyata mereka. 

Sebuah standarisasi sistem pencatatan akuntansi merupakan bidang yang 

tidak bisa dielakkan dalam kehidupan kelembagaan saat ini, baik lembaga keuangan 

maupun non keuangan. Akuntansi merupakan alat yang berfungsi sebagai 

pencatatan, analisis, dan pelaporan dari berbagai kejadian yang terjadi dalam 

aktivitas organisasi yang berhubungan dengan keuangan. Begitu pula dengan 

akuntansi Syariah, keberadaan akuntansi syariah mutlak diperlukan untuk 

mengimbangi laju perkembangan ekonomi syariah ini. Kita mengetahui bahwa 

kunci kesuksesan suatu bank syariah sangat ditentukan oleh kepercayaan publik 

terhadap kekuatan finansial bank yang bersangkutan, dan kepercayaan terhadap 

kesesuaian operasional bank dengan sistem syariah Islam. 

Pada era transparansi sekarang ini pencatatan dan pelaporan yang kompeten 

dan terpercaya layak diperlukan. Kepercayaan ini terutama kepercayaan yang 

diberikan kepada depositor dan investor serta stakeholders. Ketersediaan informasi 

tersebut akan menjadi pedoman bagi para stakeholders dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. Ketika informasinya kredible, akan mendorong para 

stakeholders untuk menanamkan dananya pada Lembaga Keuangan Syariah.  
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Keberadaan PSAK Syariah memiliki peranan penting dalam hal 

pengembangan ekonomi syariah secara praktik. Untuk menggelola semua 

pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah, maka diperlukan sistem 

akuntansi yang baik oleh karena itu IAI mengeluarkan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur tentang akuntansi perbankan syariah 

yakni PSAK No 59 yang disahkan pada tanggal 1 Mei 2002 dan berlaku pada 

tanggal 1 Januari 2003, yang berisi tentang : pengaturan pengakuan dan pengukuran 

masing-masing produk yakni : Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Salam, 

Istishna, Ijarah, Wadiah, Qardh, dan transaksi-transaksi berbasis imbalan. 

Pada PSAK No. 59, penjelasan mengenai murabahah terdapat pada paragraf 

52 – 68 dan PSAK tersebut hanya menjelaskan tentang akuntansi dari sisi 

penjualnya saja, saat ini sesuai dengan perkembangan yang ada IAI telah 

mengeluarkan PSAK No 102 yang lebih spesifik mengatur mengenai Murabahah 

baik dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli. PSAK No. 102 ini mulai berlaku 

efektif 1 Januari 2008. Pernyataan – pernyataan yang disebutkan dalam PSAK No. 

102 tersebut bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 

pengungkapan transaksi murabahah. Penyusunan PSAK ini juga mendasarkan pada 

sejumlah fatwa akad keuangan syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).  

PT Bank BNI Syariah sejak didirikan pada 3 Mei 2001 dalam bentuk Unit 

Usaha Syariah (UUS) dan akhirnya pada 19 Juni 2010 dirubah bentuk (spin off) 

menjadi Bank Umum Syariah (BUS).  PT Bank BNI Syariah sampai sekarang 

menunjukkan kinerja yang terus mengalami peningkatan. Memiliki peningkatan 
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laba yang terus mengalami kenaikan yang cukup baik, serta memiliki pembiayaan 

murabahah per Desember 2010 sebesar 71.75% dari seluruh pembiayaan. Dari 

keseluruhan pembiayaan yang ada di PT Bank BNI Syariah, pembiayaan 

murabahah

Mengingat pentingnya suatu lembaga keuangan syariah membutuhkan 

pedoman dalam pelaporan aktivitas keuangan yang nantinya akan menjadi acuan 

dalam menilai keprofesionalitasan dan kualitas dari lembaga keuangan syariah 

tersebut, PT Bank BNI Syariah juga harus mengikuti pedoman tersebut. Hal 

tersebut akan berdampak pada maju dan makin dipercayanya eksistensi dari PT 

Bank BNI Syariah, yang kemudian mengarah pada berkembangnya bank tersebut.  

 merupakan jenis pembiayaan yang paling besar.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik dan ingin memahami 

tentang penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada Bank Syariah, khususnya 

pada PT Bank BNI Syariah. Oleh karena itu, penulis memilih judul “Kajian 

Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Menurut PSAK No. 102 (Studi 

Kasus Pada PT Bank BNI Syariah)”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Dalam merumuskan masalah tentang Kajian Penerapan Akuntansi 

Pembiayaan Murabahah Menurut PSAK No. 102 (Studi Kasus pada PT Bank BNI 

Syariah). Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat 

diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :  

“Apakah penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada PT Bank BNI Syariah 

telah sesuai dengan PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah?” 
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1.3. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini mengenai bagaimana proses pembiayaan murabahah pada PT 

Bank BNI Syariah dan bagaimana penerapan akuntansi murabahah, apakah sudah 

sesuai dengan PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah. Penelitian ini hanya 

dibatasi pada kajian atas penerapan PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah 

pada PT Bank BNI Syariah. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pembiayaan 

murabahah pada PT Bank BNI Syariah telah sesuai dengan PSAK No. 102 tentang 

Akuntansi Murabahah. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada pihak – pihak 

yang berkepentingan, antara lain: 

1. Bagi penulis 

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan tambahan dan 

mengembangkan pengertian tentang penerapan akuntansi pembiayaan 

murabahah pada PT Bank BNI Syariah. 

2. Bagi perusahaan terkait 
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Penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan kepada PT Bank BNI 

Syariah dan memberikan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan 

akuntansi di masa yang akan datang. 

3. Bagi pembaca 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan wawasan tentang 

akuntansi penerapan pembiayaan murabahah dan menjadi referensi pembaca 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.6. Sistimatika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Bab I  :  Pendahuluan 

Merupakan penjelasan tentang pendahuluan dari penelitian ini, yang 

terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistimatika penulisan skripsi 

Bab II  : Tinjauan Pustaka 

Menguraikan penjelasan mengenai tinjauan pustaka dari penelitian 

ini yang terkait dengan bank syariah, pembiayaan murabahah, dan 

penjelasan PSAK 102 tentang Murabahah; penelitian terdahulu, 

serta kerangka pemikiran penelitian  

Bab III   : Metodologi Penelitian 

Menguraikan metodologi penelitian yang digunakan secara lebih 

rinci, berisi tentang objek penelitian, metode pengumpulan data 

yaitu cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data dan 

Kajian Penerapan..., Siti Rohani Ayuningrum, Ak.-IBS, 2011



informasi yang dibutuhkannya, dan metode analisis data yakni cara 

yang diambil penulis untuk mengolah data dan informasi yang telah 

didapat, dan teknik penulisan 

Bab IV  : Analisis dan Pembahasan 

Merupakan bab dari hasil penelitian, yaitu sejarah singkat 

perusahaan, proses pembiayaan murabahah, perlakuan akuntansi 

pembiayaan murabahah dan analisa mengenai hasil penelitian 

Bab V  : Penutup 

Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan atas penelitian yang 

telah dilakukan dan saran yang bisa diberikan untuk meningkatkan 

kualitas objek penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pengertian Bank dan Bank Syariah 

Di Indonesia, perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam 

mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis suatu pihak, karena 

bank berfungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya ke dalam bentuk kredit 

atau dalam bentuk lainnya untuk memenuhi kebutuhan produktif maupun 

konsumtif dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Menurut UU No. 10 tahun 1998 sebagaimana perubahan dari UU No. 7 

tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk – bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Pengertian bank syariah dalam pasal 1 ayat 7 UU No. 21 tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut 

jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan 

pada bunga karena berdasarkan pada prinsip syariah Islam dan dalam 
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pelaksanaan operasional dan pengembangan produknya berdasarkan Al – Qur’an 

dan Hadist Nabi SAW.  

Jadi dari pengertian bank dan bank syariah diatas, dapat disimpulkan 

bahwa bank syariah yaitu lembaga keuangan yang memiliki usaha pokok dalam 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam memberikan pembiayaan dan jasa – jasa lainnya dalam lalu lintas 

pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya berdasarkan prinsip – 

prinsip syariah Islam yaitu Al – Qur’an dan Hadist.  

 Dalam operasinya, bank syariah mengikuti aturan – aturan dan norma 

Islam, yaitu dengan menjalankan prinsip – prinsip yang sesuai Islam, seperti: 1

1. Bebas dari bunga (riba) 

 

2. Melakukan kegiatan usaha dan aktivitas perdagangan yang berbasis 

pada perolehan keuntungan yang sah atau bebas dari kegiatan spekulatif 

yang non - produktif 

3. Bebas dari hal – hal yang tidak jelas dan meragukan 

4. Keadilan 

5. Bebas dari hal – hal yang rusak atau tidak sah 

6. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal 

7. Memberikan zakat 

Sedangkan, falsafah yang harus diterapkan dalam operasional bank syariah 

Muhammad (2005)2

1 Ascarya dan Diana Yumanita. Bank Syariah: Gambaran Umum. Jakarta: Seri Kebanksentralan No. 14 th 2005 hal 4. Bank Indonesia 
2 Muhammad. 2005. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 

 adalah: 
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1. Menjauhkan diri dari unsur riba 

a. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara 

pasti keberhasilan suatu usaha (Q.S. Luqman, ayat : 34) 

b. Menghindari penggunaan sistem persentasi untuk pembebanan 

biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan 

yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang 

atau simpanan tersebut hanya karena berjalanannya waktu (Q.S. 

Ali Imron, ayat : 130) 

c. Menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan 

barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan 

memperoleh kelebihan bank kuantitas maupun kualitas (HR. 

Muslim Bab Riba No. 1551 – 1567) 

d. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka 

tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai 

hutang secara sukarela (HR. Muslim Bab Riba No. 1569 – 1572) 

2. Menetapkan sistem bagi hasil dan perdagangan 

Dengan mengacu pada Al – Qur’an surat Al – Baqarah ayat 275 dan 

An Nissa ayat 29, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus 

dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau 

transaksinya harus didasari adanya pertukaran antara uang dengan 

barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang 

atau jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produktivitas 
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barang atau jasa, mendorong kelancaran arus barang atau jasa, dapat 

dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi. 

 

2.1.2 Fungsi Bank Syariah 

Selama ini dikenal bahwa fungsi bank konvensional adalah sebagai 

intermediary antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan 

dana serta menjalankan jasa keuangan, maka bank syariah selain menjalankan 

fungsi jasa keuangan juga mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank 

konvensional. Didalam menjalankan operasinya fungsi bank syariah akan terdiri 

dari3

• Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang 

dipercayakan oleh pemegang rekening investasi / deposan atas dasar prinsip 

bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank 

:  

• Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad 

musyarakah, akad murabahah, akad salam, akad istishna, akad qardh, atau 

akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah 

• Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan penyedia jasa – jasa 

lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah 

• Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana / 

sahibul mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik 

dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi) 

3 Achmad Baraba. Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah. Diunduh dari www.bi.go.id tanggal 7 Juni 2011 dengan penambahan 
penulis sesuai kegiatan usaha bank umum syariah dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
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• Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan 

penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi optional) 

 

2.1.3 Tujuan Bank Syariah 

Bank syariah memiliki beberapa tujuan, yaitu antara lain:4

a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, 

khususnya yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik – 

praktik riba atau jenis – jenis usaha yang mengandung unsur gharar (tipuan) 

 

b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan 

pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang 

amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana 

c. Meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha 

yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan 

yang lebih produktif 

d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan 

program utama dari negara – negara yang sedang berkembang. Upaya bank 

syariah berupa pembianaan mudharib yang lebih menonjolkan sifat 

kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti pembinaan pengusaha 

produsen, pembinaan pedagang perantara, pembinaan konsumen, program 

pengembangan program kerja, dan program pengembangan usaha bersama 

4 Heri Sudarsono. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, hal 40 – 41. Jakarta: Senayan Abdi Publishing. 
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e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivias bank syariah 

akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, 

menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan 

f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadp bank non - syariah. 

 

2.1.4 Ciri – Ciri Bank Syariah 

Dalam beberapa hal, bank syariah memiliki persamaan dengan bank 

konvensional, seperti dalam sisi teknis pengiriman uang, mekanisme transfer, 

teknologi komputer yang digunakan, namun banyak perbedaan yang mendasar antara 

bank syariah dan bank konvensional. Salah satu ciri yang membedakan antara bank 

konvensional dengan bank syariah adalah bahwa bank syariah tidak mengenal bunga 

sebagaimana yang dilakukan oleh bank konvensional, namun bank syariah 

memberlakukan imbalan seperti bagi hasil atau sistem mark up (margin) jual beli 

sesuai dengan jenis produk atau transaksi yang dilakukan debitur. 

Menurut Antonio (2007), perbedaan itu dalam hal: 5

1. Akad dan aspek legalitas 

 

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan 

ukhrowi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Nasabah sering 

kali berani dalam melanggar kesepakatan / perjanjian yang telah dilakukan bila 

hukum tersebut hanya berdasarkan hukum positif belaka. Tetapi setiap akad yang 

ada dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun 

5 Antonio, Mohammad Syafi’I. 2007. Bank Syariah : Suatu Pengenalan Umum hal 29. Jakarta: Gema Insani Press  

Kajian Penerapan..., Siti Rohani Ayuningrum, Ak.-IBS, 2011



ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan prinsip 

syariah. 

2. Lembaga penyelesaian sengketa 

Pada perbankan syariah jika terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank 

dengan nasabahnya, tidak diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, tetapi melalui 

atau sesuai dengan tata cara hukum materi syariah, yaitu melalui Badan Arbitrase 

Mu’amalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan oleh Kejaksaan Agung Republik 

Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia 

3. Struktur organisasi 

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, 

misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Tetapi unsur yang membedakannya 

adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas 

mengawai operasional bank syariah dan produk – produknya agar sesuai dengan 

prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya setara dengan Dewan 

Komisaris pada setiap bank.  

4. Bisnis dan usaha yang dibiayai 

Bisnis yang dibiayainya tidak akan mungkin mengandung usaha yang haram. 

Terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan. Tidak semua pembiayaan 

dapat didanai melalui dana bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah – 

kaidah syariah. 

5. Lingkungan dan budaya kerja 

Sebuah bank syariah sebaiknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan 

syariah. Seperti dalam hal etika, seperti sifat amanah dan shiddiq harus 
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melandasi setiap karyawan sehingga tercipta profesionalisme yang berdasarkan 

Islam. 

Tabel 2.1  
Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional 

No BANK SYARIAH BANK KONVENSIONAL 

1. Melakukan investasi yang halal saja Melakukan investasi baik yang halal 

maupun yang haram 

2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual 

beli, atau sewa 

Memakai perangkat bunga 

3. Profit dan falaah oriented Profit oriented 

4. Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk hubungan kemitraan 

Hubungan dengan nasabah dalam bentuk 

hubungan debitur – kreditur 

5. Penghimpunan dan penyaluran sana 

harus sesuai dengan fatwa Dewan 

Pengawas Syariah 

Tidak terdapat dewan sejenis 

6. Besarnya bagi hasil yang diperoleh 

deposan tergantung pada pendapatan 

bank, nisbah bagi hasil, nominal 

deposito, rata – rata saldo deposito 

untuk jangka waktu tertentu, jangka 

waktu deposito 

Besarnya bunga yang diperoleh deposan 

tergantung pada tingkat bunga, nominal 

deposito, jangka waktu deposito 

 Sumber : Antonio, Mohammad Syafi’I. 2007. Bank Syariah : Suatu Pengenalan Umum hal 34. Jakarta: Gema Insani Press 

 

2.1.5 Konsepsi Dasar Pembiayaan 

A. Pengertian Pembiayaan 

Kegiatan utama dari sebuah bank adalah menghimpun dana dari 

masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito, dan kemudian 

menyalurkannya kembali ke masyarakat yang membutuhkan dana. Penyaluran 
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dana tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman yang lebih dikenal 

dengan pembiayaan. 

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, 

baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah 

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan6

 

. 

Sedangkan menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

pada pasal 1 angka 25, pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan 

yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk 

mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau 

sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik, transaksi jual beli dalam 

bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna, transaksi pinjam meminjam 

dalam bentuk piutang qardh, dan 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. 

 

 

6 Muhammad. 2005. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah hal 17. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 
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B. Tujuan Pembiayaan 

Menurut Muhammad (2005), tujuan pembiayaan tersebut dibedakan 

menjadi dua kelompok7

1. Tujuan pembiayaan untuk tingkat makro 

: 

Meningkatkan ekonomi masyarakat, tersedianya dana bagi peningkatan 

usaha, peningkatan produktivitas, membuka lapangan baru, dan terjadinya 

distribusi pendapatan 

2. Tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro 

Untuk memaksimalkan laba, meminimumkan risiko, pendayagunaan sumber 

ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana. 

Sedangkan menurut Al Haran sebagaimana dikutip dari buku Ascarya 

(2007), Akad dan Produk Syariah8

a. Return bearing financing, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial 

menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan 

nasabah juga memberikan keuntungan 

, tujuan dari pembiayaan dapat dibagi menjadi 

tiga kategori, yaitu: 

b. Return free financing, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari 

keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan, sehingga 

tidak ada keuntungan yang dapat diberikan 

c. Charity financing, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada 

orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok 

dan keuntungan. 

7 Ibid, hal 18 
8 Ascarya. 2007. Akad dan Produk Bank Syariah hal 122. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 
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C. Jenis – jenis Pembiayaan 

Gambar 2.1 
Jenis – Jenis Pembiayaan 

 

 
 

 

 

 
Sumber : Antonio, Mohammad Syafi’I. 2007. Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek,  hal 161.  

Menurut Antonio (2007), pembiayaan pada perbankan syariah dibagi 

berdasarkan sifat penggunaannya, menjadi: 9

a. Pembiayaan produktif 

 

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi 

dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha baik usaha produksi, 

perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan 

produktif dibagi menjadi: 

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi 

kebutuhan: 

- Peningkatan produksi baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil 

produksi maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau 

hasil produksi 

- Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place 

dari suatu barang 

9 Antonio, Mohammad Syafi’I. 2007. Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek,  hal 160. Jakarta: Gema Insani Press 

Pembiayaan 

Investasi Modal Kerja 

Produktif Konsumtif 
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Unsur – unsur modal kerja terdiri atas komponen – komponen 

alat likuid (cash), piutang dagang (receivable), dan persediaan 

(inventory) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (raw 

material), persediaan barang dalam proses (work in process), dan 

persediaan barang jadi (finished good). Oleh karena itu, pembiayaan 

modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan 

likuiditas (cash financing), pembiayaan piutang (receivable 

financing), dan pembiayaan persediaan (inventory financing). 

Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk 

memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan (inventory financing), 

yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual beli (al-ba’i). 

adapun skema yang digunakan berdasarkan prinsip ini adalah 

murabahah, ishtishna, dan salam. 

2. Pembiayaan investasi 

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan 

investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan 

rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Ciri – 

ciri pembiayaan investasi yaitu: 

o Untuk pengadaan barang – barang modal 

o Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan 

terarah 

o Pembiayaan berjangka waktu, menengah, dan panjang 
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b. Pembiayaan konsumtif 

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 

yang akan habis digunakan untuk dipakai dalam memenuhi 

kebutuhannya. 

Pembiayaan ini biasanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan 

primer dan sekunder. Kebutuhan primer yaitu barang, seperti makanan, 

minuman, pakaian, dan tempat tinggal, atau jasa pendidikan dan 

pengobatan. Sedangkan kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan 

tambahan yang biasanya lebih tinggi atau mewah dari kebutuhan primer, 

seperti perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya. 

 

2.1.6 Pembiayaan Murabahah 

A. Pengertian Murabahah 

Pengertian murabahah menurut PSAK No 102 (2007: paragraf 5) 

adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan 

ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan 

biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.  

Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN – MUI10

10 Dewan Syariah Nasional. 2003. Himpunan Fatwa DSN, hal 311. 

 dijelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang 

dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 

membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan.  
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Pengertian murabahah juga dijelaskan sebagai transaksi penjualan 

barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang 

disepakati oleh penjual dan pembeli11

Menurut Karim (2008) dalam bukunya Bank Islam: Analisis Fiqih dan 

Keuangan

. Hal yang membedakan dengan 

penjualan yang biasa kita kenal adalah bahwa penjual secara jelas memberi 

tahu kepada pembeli, berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar 

keuntungan yang diinginkan.  

12

Pengertian pembiayaan murabahah juga dijelaskan oleh Ascarya 

(2007), bahwa dalam fiqih Islam, murabahah diartikan sebagai suatu bentuk 

jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi 

harga barang dan biaya – biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh 

barang tersebut, dan tingkat margin yang diinginkan

 menyebutkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan akad 

jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan 

(margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Ditambahkan bahwa 

akad ini merupakan salah satu bentuk “keuntungan yang disepakati” karena 

dalam murabahah ditentukan berapa required rate of profit-nya (keuntungan 

yang ingin diperoleh). 

13

Murabahah dalam pengertian dari PBI No 9/19/PBI/2007 tentang 

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan 

Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, menyatakan bahwa 

. 

11 Sri Nurhayati. 2008. Akuntansi Syariah di Indonesia hal 160. Jakarta: Salemba Empat. 
12 Adiwarman Karim. 2008. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan hal 113. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 
13 Ascarya. 2007. Akad dan Produk Bank Syariah, hal 81. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 
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murabahah tersebut adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga 

perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati olah para pihak, 

dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada 

pembeli. 

Secara ringkas dari pengertian – pengertian diatas, bahwa murabahah 

merupakan akad jual beli suatu barang dimana penjual menyatakan harga 

perolehan barang tersebut kepada pembeli dan menyatakan margin yang 

diinginkan atau required rate of profit-nya (keuntungan yang ingin 

diperoleh), hingga mencapai suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli. 

Bank dalam hal ini memberikan barang yang dibutuhkan debitur 

(debitur yang menentukan spesifikasinya) dan menjualnya kepada debitur 

dengan harga serta keuntungan yang diperoleh oleh bank. Jadi dari produk ini 

bank menerima laba atas jual beli. Harga pokoknya sama – sama diketahui 

kedua belah pihak. 

Pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. 

Bank dapat meminta debitur menyediakan agunan atas piutang murabahah, 

antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank. Bank dapat 

memberikan potongan apabila debitur memberikan pembayaran cicilan atau 

melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.  

Untuk lebih jelasnya mengenai pembiayaan murabahah, dapat dilihat 

gambar sistem rumusan murabahah sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 
Skema Proses Transaksi Murabahah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Sutan Remy Sjahdeini. 2010. Perbankan Syariah: Produk – Produk dan Aspek – Aspek Hukumnya, 
hal 181. Jakarta: PT Jayakarta Agung Offset. 

 

Selain skema pembiayaan murabahah diatas, jika bank syariah hendak 

mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga 

(supplier), akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara 

prinsip, menjadi milik bank. 

 

B. Jenis Akad Murabahah 

Ada dua jenis dalam akad murabahah, yaitu:14

1. Murabahah dengan pesanan 

 

Penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari 

pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak 

14 Sri Nurhayati. 2008. Akuntansi Syariah di Indonesia hal 163. Jakarta: Salemba Empat. 

BANK 
SYARIAH 

NASABAH 

PEMASOK 

1. Bank dan nasabah bernegoisasi untuk melakukan jual beli 
barang meliputi jenis barang, kualifikasinya, harga barang 
serta cara pembayarannya 

2. Bank menghubungi supplier barang yang akan dibeli, 
bersepakat untuk melakukan pembelian barang sesuai 
yang diminta nasabah 

3. Bank melakukan pembayaran kepada supplier dan jaminan 
telah diikat sesuai ketentuan 

4. Bank dan nasabah melakukan akad jual beli 
5. Pengiriman barang secara fisik oleh pemasok kepada 

nasabah 
6. Pelunasan harga barang oleh nasabah kepada bank secara 

cicilan atau secara sekaligus pada akhir waktu pelunasan 
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mengikat pembeli. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus 

membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan 

pesanannya. 

2. Murabahah tanpa pesanan 

Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Murabahah tanpa pesanan, 

maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, Bank 

Syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada 

murabahah ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada 

tidaknya pesanan atau pembeli, sehingga penyediaan barang dilakukan 

sendiri oleh bank syariah dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli 

murabahah sendiri. 

 

C. Syarat – Syarat Pokok Murabahah 

Sebelum melaksanakan pembiayaan murabahah, kedua pihak baik 

pembeli dan penjual juga harus memperhatikan yang menjadi syarat – syarat 

dalam pembiayaan murabahah, diantaranya adalah: 15

a. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara 

eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan 

akan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat 

keuntungan yang diinginkan 

 

b. Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan 

kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum dengan presentase tertentu 

15 Ascarya. 2007. Akad dan Produk Bank Syariah hal 83. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 
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c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, 

seperti biaya pengiriman, pajak, dan lain – lain dimasukkan dalam biaya 

perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan 

didasarkan kepada harga agregat tersebut 

d. Murabahah dikatakan sah apabila biaya – biaya perolehan barang dapat 

ditentukan secara pasti.  

 

D. Karakteristik Pembiayaan Murabahah16

1. Akad yang digunakan dalam pembiayaan murabahah adalah akad jual 

beli 

 

Implikasi dari penggunaan akad jual-beli mengharuskan adanya penjual, 

pembeli dan barang yang diperjualbelikan. Penjual dalam hal ini adalah 

bank syariah, sedangkan pembeli adalah nasabah yang membutuhkan 

barang. Adapun kewajiban bank syariah, selaku penjual, menyerahkan 

barang yang diperjualbelikan kepada nasabah. Sedangkan nasabah 

berkewajiban membayar harga barang tersebut. Berbeda dengan kredit 

konvensional. Hubungan yang terjalin antara pihak bank konvensional 

dengan nasabah adalah hubungan kreditur dengan debitur.  

2. Harga yang ditetapkan oleh pihak penjual (bank syariah) tidak 

dipengaruhi oleh frekuensi waktu pembayaran 

Artinya, praktek murabahah menghendaki hanya ada satu harga, yaitu 

harga yang telah disepakati antara pihak bank syariah dengan nasabah. 

16 http://www.referensimuslim.com/2010/12/karakter-pembiayaan-murabahah-di-bank.html diunduh pada tanggal 1 Juni 2011 
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Tidak tergantung dengan jangka waktu pembayaran, seperti yang selama 

ini dipraktekkan oleh industri jasa keuangan konvensional. Praktek yang 

dijalankan oleh konvensional mengharuskan adanya perbedaan 

pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Semakin lama 

waktu pembayaran yang diinginkan oleh nasabah, semakin besar jumlah 

tanggungan yang harus dibayar. Di sini, berlaku ketentuan time value of 

money, nilai waktu dari uang.  

3. Keuntungan dalam pembiayaan murabahah berbentuk margin penjualan 

yang sudah termasuk harga jual 

Keuntungan tersebut sewajarnya dapat dinegosiasikan antara pihak yang 

melakukan transaksi, yaitu pihak bank syariah dengan nasabah. 

Kelemahan praktek murabahah saat ini, belum berjalannya daya tawar 

yang seharusnya dimiliki oleh nasabah. Sehingga posisi nasabah sering 

kali “agak terpaksa” untuk menerima harga yang ditawarkan oleh pihak 

bank syariah. Lain halnya, dengan praktek kredit konvensional yang 

keuntungannya didasarkan pada tingkat suku bunga. Nasabah yang 

mendapatkan kredit dari bank konvensional dibebani kewajiban 

membayar cicilan beserta bunga pinjaman sekaligus. 

4. Pembayaran harga barang dilakukan secara tidak tunai 

Artinya, nasabah membayar harga barang tersebut dengan cara angsuran 

atau cicilan. Dalam hal ini, nasabah berhutang kepada pihak bank syariah, 

karena belum melunasi kewajiban membayar harga barang yang 

ditransaksikan. Sedangkan angsuran pada pembiayaan murabahah tidak 
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terikat dengan jangka waktu pembayaran yang ditetapkan. Kesalahan 

besar, jika praktek murabahah tergantung pada besaran waktu angsuran. 

Jika ini terjadi pada pembiayaan murabahah, berarti sudah menyalahi 

konsep awal dari murabahah. Karena, dari aspek substansi sama dengan 

praktek kredit yang dipraktekkan oleh industri jasa keuangan 

konvensional.  

5. Dalam pembiayaan murabahah memungkinkan adanya jaminan, karena 

sifat dari pembiayaan murabahah merupakan jual-beli yang 

pembayarannya tidak dilakukan secara tunai 

Karena tidak dibayar secara tunai, maka tanggungan pembayaran tersebut 

merupakan hutang yang harus dibayar oleh nasabah. Dalam hal ini, bank 

syariah memberlakukan prinsip kehati-hatian dengan mengenakan 

jaminan pada nasabah.  

 

E. Landasan Murabahah 

Dalam buku dari Sri Nurhayati dan Wasilah (2008)  tentang 

Akuntansi Syariah di Indonesia17

a. Al Qur’an 

, landasan pelaksanaan murabahah adalah: 

“Orang – orang yang memakan riba, tiada berdiri melainkan seperti 

berdirinya orang yang kemasukan setan dengan sentuhan kepadanya yang 

demikian itu karena mereka berkata,”sesungguhnya jual beli sama dengan 

riba padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. 

17 Sri Nurhayati. 2008. Akuntansi Syariah di Indonesia hal 164. Jakarta: Salemba Empat. 
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Maka barang siapa menerima pelajaran dari Tuhannya, lalu berhenti 

(melakukan riba) maka baginya apa yang telah lalu dan urusannya 

(terserah) kepada Allah.  Barang siapa kembali (melakukannya), mereka 

adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al Baqarah) 

b. Al hadist 

“Dan Suhaib Ar Rumi r.a, bahwa Rasululloh bersabda, “ Tiga hal yang 

didalamnya terdapat keberkatan:  jual beli yang tangguh, muqaradhah 

(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan 

rumah, bukan untuk dijual. (H.R. Ibnu Majah). 

 

F. Rukun dan Ketentuan Murabahah 

Rukun dan ketentuan murabahah adalah hal – hal yang harus ada 

dalam suatu kegiatan pembiayaan murabahah, yaitu: 18

a. Pihak yang berakad 

 

- Penjual dan pembeli cakap hukum 

- Dilakukan secara sukarela, tidak dalam keadaan dipaksa ata terpaksa 

atau di bawah tekanan 

- Penjual memberi tahu biaya modal kepada debitur 

b. Objek jual beli 

1. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal dan dapat diambil 

manfaatnya serta memiliki nilai 

2. Barang tersebut dimiliki oleh penjual 

18 Ibid, hal 165 
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3. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat 

diidentifikasikan oleh pembeli serta dapat diketahui kuantitas dan 

kualitasnya dengan jelas 

4. Harga barang tersebut jelas. Harga adalah nilai nominal yang telah 

ditentukan atau disepakati 

c. Akad atau sigot (Ijab Qabul) 

 Pernyataan saling ridha atau rela di antara pihak – pihak pelaku akad 

yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau 

menggunakan cara – cara komunikasi modern. 

- Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad 

- Antara ijab qabul harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun 

harga yang disepakati 

- Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan 

transaksi pada hal / kejadian yang akan datang 

- Tidak membatasi waktu, misal saya jual ini kepada anda untuk jangka 

waktu 12 bulan setelah itu menjadi milik saya kembali 

Menurut Antonio (2001) dalam bukunya Bank Syariah Bagi Bankir 

dan Praktisi Keuangan19

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada debitur 

 tentang syarat – syarat murabahah, yaitu: 

2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan 

3. Kontrak harus bebas riba 

19 M. Syafi’I Antonio. 2001. Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, hal 101. Jakarta: Tazkia Cendikia 
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4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas 

barang sesudah pembelian 

5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. 

 

G. Manfaat dan Risiko Murabahah 

Sesuai dengan sifat bisnis, transaksi murabahah memiliki banyak 

manfaat, demikian pula dengan risiko yang harus diantisipasi. Murabahah 

memberi banyak manfaat kepada bank syariah, salah satunya adalah 

keuntungan yang muncul dan selisih harga beli dari penjual dengan harga 

jual kepada debitur. Selain itu, sistem murabahah juga sangat sederhana. Hal 

tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Menurut 

Antonio (2001)20

1. Default / kelalaian, debitur sengaja tidak membayar angsuran 

, kemungkinan risiko yang harus diantisipasi, adalah: 

2. Fluktuasi harga komparatif, ini terjadi apabila harga suatu barang di pasar 

naik setelah bank membelikannya untuk debitur. Bank tidak bisa 

mengubah harga jual beli tersebut 

3. Penolakan debitur, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh debitur 

karena berbagai sebab, bisa jadi karena rusak dalam perjalanan, sehingga 

debitur tidak mau menerimanya 

4. Dijual, karena murabahah bersifat jual beli dengan hutang, maka ketika 

kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik debitur. Debitur bebas 

20 Ibid, hal. 106 
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melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk 

menjualnya. 

 

2.1.7 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

A. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah 

(KDPPLKS) 

Kerangka dasar dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

Syariah ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang dapat digunakan 

sebagai acuan bagi (paragraf 1): 

a. Penyusunan standar akuntansi keuangan Syariah 

b. Penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi 

Syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan Syariah 

c. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai kesesuaian antara 

laporan keuangan dengan PSAK yang berlaku umum 

d. Para pengguna laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan. 

Asumsi dasar dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

tersebut berdasarkan dasar akrual dan kelangsungan usaha. Dasar akrual 

(paragraf 41), pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian 

dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan pada laporan 

keuangan pada periode yang bersangkutan. Dasar akrual ini juga memberikan 

informasi kepada pengguna tidak hanya melibatkan transaksi masa lalu yang 

melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban 
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pembayaran kas di masa depan. Kemudian, dalam asumsi dasar 

kelangsungan usaha, laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan asumsi 

kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya di masa 

depan (paragraf 43). 

Paradigma dan azas transaksi Syariah pada nantinya akan menjiwai 

seluruh transaksi Syariah. Supaya bisa sesuai antara keduanya tersebut, maka 

transaksi Syariah tersebut harus memenuhi karakteristik dan persyaratan 

transaksi Syariah (paragraf 27), antara lain: 

a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan asling 

ridha 

b. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan 

sebagai komoditas 

c. Tidak mengandung unsur riba, kezaliman, masyir, gharar, dan haram 

d. Tidak mengandung prinsip time value of money, keuntungan yang didapat 

terkait dengan kegiatan usaha yang sesuai dengan risiko 

e. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap 

 

B. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 tentang 

Penyajian Laporan Keuangan Syariah 

 PSAK 101 ini menyatakan tentang Penyajian Laporan Keuangan 

Syariah. Pernyataan ini mengatur penyajian dan pengungkapan laporan 

keuangan untuk tujuan umum untuk entitas Syariah agar dapat dibandingkan 

dengan laporan keuangan entitas Syariah lainnya. Tujuan laporan keuangan 
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entitas Syariah adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, 

kinerja, dan arus kas entitas Syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar 

kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan. 

Laporan keuangan harus menyajikan posisi keuangan, kinerja 

keuangan, dan arus kas entitas Syariah dengan menerapkan PSAK secara 

benar disertai pengungkapan yang diharuskan PSAK dalam Catatan atas 

Laporan Keuangan (paragraf 16). Laporan keuangan disusun dan disajikan 

sekurang – kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah 

besar pengguna. Beberapa diantara pengguna ini memerlukan dan berhak 

untuk memperoleh informasi keuangan. Laporan keuangan juga 

menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban 

manajemen atas sumber daya yang digunakan. 

 

C. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang 

Akuntansi Murabahah 

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur tentang pengakuan, 

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah (paragraf 1). 

Pernyataan ini juga diterapkan untuk lembaga keuangan Syariah dan koperasi 

Syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai pembeli maupun 

penjual, serta pihak – pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan 

lembaga keuangan Syariah atau koperasi Syariah (paragraf 2). 

Penyajian piutang murabahah sebesar nilai bersih yang dapat 

direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian 
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piutang (paragraf 37)., margin murabahah tangguhan disajikan sebagi 

pengurang (contra account) piutang murabahah (paragraf 38)., dan beban 

murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) hutang 

murabahah (paragraf 39). Dalam murabahah, Bank Syariah dapat bertindak 

sebagai penjual atau pembeli. Sebagai penjual apabila Bank Syariah menjual 

barang kepada nasabah, sedangkan sebagai pembeli apabila Bank Syariah 

membeli barang kepada supplier untuk dijual kepada nasabah. Berikut adalah 

penjelasan mengenai bagaimana penerapan akuntansi tentang murabahah 

baik akuntansi untuk penjual maupun pembeli: 

1. Akuntansi untuk Penjual 

Penjual mengungkapkan hal – hal yang terkait dengan transaksi 

murabahah, tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah, 

janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai 

kewajiban atau bukan, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan 

PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah (paragraf 

40). 

Tabel 2.2  
Akuntansi untuk Penjual 

No Standar dalam PSAK 102 Pencatatan Akuntansi 
a. Pada saat perolehan, persediaan murabahah 

diakui sebagai persediaan sebesar biaya 
perolehan (paragraf 18) 

Dr. Persediaan murabahah      xx 
Kr. Kas / rek. Supplier        xx 
 

b. Pengukuran persediaan murabahah setelah 
perolehan (paragraf 19) 
1. Aktiva tersedia untuk dijual dalam 

murabahah pesanan mengikat 
a. Dinilai sebesar nilai perolehan 
b. Jika terjadi penurunan aktiva karena 

usang, rusak, atau kondisi lainnya, 
penurunan nilai tersebut diakui sebagai 
beban dan mengurangi nilai aset 

2. Murabahah tanpa pesanan atau murabahah 

 
 
 
 
 
Dr. Kerugian/beban                xx 
Kr. Persediaan murabahah             xx 
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No Standar dalam PSAK 102 Pencatatan Akuntansi 
pesanan tidak mengikat 
a. Dinilai berdasarkan biaya perolehan 

atau nilai bersih yang dapat 
direalisasikan, mana yang lebih rendah 

b. Jika nilai bersih yang direalisasi lebih 
rendah dari biaya perolehan maka 
selisihnya diakui sebagai kerugian 

 
 
 
 
Dr. Kerugian penurunan nilai xx 
Kr. Persediaan murabahah             xx  

c. Diskon saat pembelian aset murabahah 
(paragraf 20) 
a. Pengurang biaya perolehan aset 

murabahah, jika terjadi sebelum akad 
murabahah 

b. Menjadi kewajiban kepada pembeli, jika 
terjadi setelah akad murabahah dan sesuai 
akad yang disepakati menjadi hak pembeli 

c. Tambahan keuntungan murabahah, jika 
terjadi setelah akad murabahah dan sesuai 
akad menjadi hak penjual 

d. Pendapatan operasional lain, jika terjadi 
setelah akad murabahah dan tidak 
diperjanjikan dalam akad 

 
 
Dr. Persediaan murabahah      xx 
Kr. Kas                                          xx 
 
Dr. Kas                                   xx 
Kr. Utang                                      xx 
 
Dr. Kas                                   xx 
Kr. Pendapatan margin 
      murabahah                               xx 
 
Dr. Kas                                   xx 
Kr. Pendapatan operasional 
       Lainnya                                  xx 

d. Kewajiban penjual kepada pembeli atas 
pengembalian potongan tersebut akan 
tereliminasi pada saat: (paragraf 21) 
a. Dilakukan pembayaran kepada pembeli 

 
b. Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika 

pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh 
penjual 

 
 
 
Dr. Utang                               xx 
Kr. Kas                                          xx 
Dr. Utang                               xx 
Kr. Kas                                          xx 
Dr. Dana kebajikan-kas          xx 
Kr. Dana kebajikan-potongan 
       pembelian                               xx 

e. Pada saat akad murabahah piutang diakui 
sebesar biaya perolehan ditambah dengan 
keuntungan yang disepakati. Pada akhir 
periode laporan keuangan, piutang murabahah 
dinilai sebesar nilai bersih yang dapat 
direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi 
penyisihan kerugian piutang (paragraf 22) 

Dr. Beban piutang tidak 
      tertagih                             xx 
Kr. Penyisihan piutang tak 
      tertagih                                    xx 
 

f. Keuntungan murabahah (paragraf 23) 
a. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika 

dilakukan secara tunai atau secara tangguh 
yang tidak melebihi satu tahun 

 

 
Dr. Kas/piutang murabahah    xx 
Kr. Persediaan murabahah             xx 
Kr. Pendapatan margin 
       murabahah                              xx 

Kajian Penerapan..., Siti Rohani Ayuningrum, Ak.-IBS, 2011



No Standar dalam PSAK 102 Pencatatan Akuntansi 
b.Selama periode akad sesuai dengan tingkat 

risiko dan upaya untuk transaksi tangguh 
lebih dari satu tahun 
- Keuntungan diakui saat penyerahan aset 

murabahah dengan risiko penagihan kecil 
- Keuntungan diakui secara proposional 

dengan besaran kas yang berhasil ditagih 
dari piutang murabahah 
• Pada saat penyerahan aset murabahah 

 
 

• Pada saat penerimaan angsuran 
 
 
 

 
 
 
(sama seperti poin a) 
 
 
 
 
Dr. Piutang murabahah        xx 
Kr. Persediaan murabahah              xx 
Kr. Margin murabahah tangguhan  xx 
Dr. Kas/rek. pembeli            xx 
Dr. Margin murabahah  
       tangguhan                      xx 
Kr. Piutang murabahah                   xx 
Kr. Pendapatan margin murabahah xx 

g. Potongan pelunasan piutang murabahah yang 
diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat 
waktu atau lebih cepat diakui sebagai 
pengurang keuntungan murabahah (paragraf 
26 dan 27) 
a. Jika potongan diberikan saat pelunasan, 

maka dianggap sebagai pengurang 
keuntungan murabahah 

 
 

b. Jika potongan diberikan setelah pelunasan 
yaitu penjual menerima pelunasan piutang 
dari pembeli dan kemudian membayarkan 
potongan pelunasannya kepada pembeli. 

 
 
 
 
 
Dr. Kas/rek. pembeli            xx 
Dr. Margin murabahah  
       tangguhan                      xx 
Kr. Piutang murabahah                   xx 
Kr. Pendapatan margin murabahah xx  
 
Dr. Keuntungan murabahah  xx 
Kr. Kas                                            xx 

h. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai 
berikut: (paragraf 28) 
a. Jika disebabkan oleh pembeli yang 

membayar secara tepat waktu, maka 
diakui sebagai pengurang keuntungan 
murabahah 

b. Jika disebabkan oleh penurunan 
kemampuan pembayaran pembeli, maka 
diakui sebagai beban 

 
 
 
 
 
 
Dr. Kas/rek. pembeli            xx 
Dr. Margin murabahah  
       tangguhan                      xx 
Dr. Beban                             xx 
Kr. Piutang murabahah                   xx 
Kr. Pendapatan margin murabahah xx 

i. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam 
melakukan kewajibannya sesuai akad, dan 

 
Dr. Dana kebajikan-kas         xx 
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No Standar dalam PSAK 102 Pencatatan Akuntansi 
denda yang diterima diakui sebagai bagian 
dari dana kebajikan (paragraf 29) 

Kr. Dana kebajikan-denda              xx 

j. Uang muka (paragraf 30) 
a. Uang muka diakui sebagai uang muka 

pembelian sebesar jumlah yang diterima 
 

b. Jika barang jadi dibeli, maka uang muka 
diakui sebagai pembayaran piutang 

 

 

 

c. Jika pembeli batal membeli barang maka 
penjual akan mencatat pengembalian uang 
muka setelah dipotong biaya administrasi 

 
 

d. Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang 
dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil 
daripada biaya yang telah dikeluarkan 
oleh penjual dalam rangka memenuhi 
permintaan calon pembeli, maka penjual 
dapat meminta pembeli untuk 
membayarkan kekurangannya dan 
pembeli membayarkan kekurangannya 

e. Jika perusahaan menanggung 
kekurangannya atau uang muka sama 
dengan beban yang dikeluarkan 

 
Dr. Kas/rekening pembeli     xx 
Kr. Kewajiban lain – uang  
       muka murabahah                     xx 
Dr. Piutang murabahah         xx 
Kr. Margin murabahah  
       tangguhan                               xx 
Kr. Persediaan murabahah             xx 
Dr. Kewajiban lain – uang  
       muka murabahah            xx 
Kr. Piutang murabahah                  xx 
 
Dr. Kewajiban lain – uang  
       muka murabahah           xx 
Kr. Pendapatan lain – lain              xx 
Kr. Kas / rek. pembeli                    xx 
 
Dr. Kas/piutang murabahah  xx 
Dr. Kewajiban lain – uang  
       muka murabahah            xx 
Kr. Pendapatan lain – lain              xx 
 
 
 
 
Dr. Kewajiban lain – uang  
       muka murabahah            xx 
Kr. Pendapatan lain – lain              xx 

 

 

2. Akuntansi untuk Pembeli 

Pembeli mengungkapkan hal – hal yang terkait dengan transaksi 

murabahah, tetapi tidak terbatas dengan nilai tunai aset yang diperoleh 

dari transaksi murabahah, jangka waktu murabahah tangguh, dan 

Sumber : PSAK No. 102; Sri Nurhayati. 2008. Akuntansi Syariah di Indonesia hal 167. Jakarta: Salemba Empat; dan Slamet 
Wiyono.2009. Membumikan Akuntansi Syariah di Indonesia hal 146.  
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pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK No. 101 tentang 

Penyajian Laporan Keuangan Syariah (paragraf 41). 

Tabel 2.3 
       Akuntansi untuk Pembeli 

No Transaksi Pencatatan Akuntansi 
a. Hutang yang timbul dari transaksi murabahah 

tangguh diakui sebagai hutang murabahah 
sebesar harga beli yang disepakati (paragraf 
31) 

Dr. Persediaan murabahah    xx 
Dr. Beban murabahah  
      tangguhan                       xx 
Kr. Hutang murabahah                   xx 

b. Aset yang diperoleh melalui transaksi 
murabahah diakui sebesar biaya perolehan 
murabahah tunai. Selisih antara harga beli 
yang disepakati dengan biaya perolehan tunai 
diakui sebagai beban murabahah tangguhan 
(paragraf 32) 

Dr. Persediaan murabahah    xx 
Dr. Beban murabahah 
      tangguhan                       xx 
Kr. Hutang murabahah                   xx 

c. Beban murabahah tangguhan diamortisasi 
secara proposional dengan porsi hutang 
murabahah (paragraf 33) 

Dr. Beban murabahah          xx 
Kr. Beban murabahah 
      tangguhan                                 xx 

d.  Diskon pembelian yang diterima setelah akad 
murabahah, potongan pelunasan dan potongan 
hutang murabahah diakui sebagai pengurang 
beban murabahah tangguhan (paragraf 34) 

Dr. Hutang murabahah        xx 
Dr. Beban murabahah 
      tangguhan                       xx 
Kr. Kas                                           xx 

e. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam 
melakukan kewajiban sesuai dengan akad 
diakui sebagai kerugian (paragraf 35) 

Dr. Kerugian denda  
      murabahah                      xx 
Kr. Kas                                           xx 

f.  Potongan uang muka akibat pembeli akhir 
batal membeli barang, kemudian diakui 
sebagai kerugian (paragraf 36) 

Dr. Kerugian uang  
       muka murabahah            xx 
Dr. Kas                                  xx 
Kr. Uang muka murabahah            xx 

 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Asmanhani Mukhtar Ghaftar, 2009. Penerapan PSAK No 102 Tentang 

Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, menyatakan 

bahwa penerapan sistem pembiayaan transaksi murabahah telah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku umum di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No. 102. 

Sumber : PSAK No. 102; dan Slamet Wiyono.2009. Membumikan Akuntansi Syariah di Indonesia hal 159.  
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Anita Labbaika, 2006. Evaluasi Sistem Pembiayaan Murabahah Pada Bank 

Syariah Mandiri Cabang Medan, menyatakan bahwa penerapan sistem pembiayaan 

transaksi murabahah serta pengendalian intern yang diterapkan pada PT Bank Syariah 

Mandiri Cabang Medan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 dan peraturan yang ditetapkan 

oleh Bank Indonesia. 

Naidy Sultony (Fakultas Syariah dan Hukum, 2010, UIN Syarif Hidayatulloh), 

Analisis Kesesuaian PSAK No 102 terhadap Perlakuan Akuntansi Murabahah pada PT 

BTN Syariah Jakarta, menyatakan bahwa setalah melakukan penelitian dalam 

perlakuan akuntansi pada PT BTN Syariah, hasilnya adalah bahwa PT BTN Syariah 

telah mencatat pembiayaan murabahah mengacu pada PSAK No 102 dan PAPSI 2003 

serta perlakuan akuntansi murabahah di PT BTN Syariah pada dasarnya telah 

memenuhi ketentuan yang berlaku secara umum, yakni mengacu pada PSAK No 102 

dan PAPSI 2003. 

 

2.3. Rerangka Pemikiran 

Penelitian ini melakukan analisis perbandingan antara teori dengan praktik yang 

dilakukan oleh perusahaan. Rerangka pemikiran (gambar 2.3.) dibuat berdasarkan latar 

belakang dan permasalahan dalam penelitian yaitu penerapan pembiayaan murabahah 

menurut PSAK No. 102 yang dilakukan oleh PT Bank BNI Syariah.  
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Gambar 2.3. Rerangka Pemikiran Penelitian 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah PT Bank BNI Syariah, yang 

berlokasi di Gedung Landmark lantai 12, Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Pusat. Objek 

penelitian hanya dikhususkan kepada bagian akuntansi, yaitu bagian keuangan dan 

operasional, untuk menganalisa pelaksanaan akuntansi pembiayaan murabahah oleh PT 

Bank BNI Syariah. Untuk proses dan prosedur pembiayaan murabahah, peneliti 

melakukan wawancara pada PT Bank BNI Syariah KCS Jakarta Selatan, yang berlokasi 

di Komplek ITC Duta Mas Fatmawati Blok A1-2 dan A1-3, Jl. RS. Fatmawati Jakarta 

Selatan 12150. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan sekitar bulan Juni – Juli 2011. 

Untuk menambahkan informasi penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai 

Kebijakan SAK Syariah, penulis juga melakukan penelitian ke Direktorat Perbankan 

Syariah Menara Radius Prawira Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.  

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah metode deskriptif, 

untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan – keadaan nyata sekarang (sementara 

berlangsung) dan 

Oleh karena itu, penggunaan metode ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana 

penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada PT Bank BNI Syariah pada saat kini. 

dengan menggunakan analisis studi kasus. Analisis studi kasus 

merupakan analisis mendalam dan konstektual terhadap situasi yang mirip dalam 

organisasi. 
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3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan 

menggunakan data kualitatif yang terdiri dari: 

1. Data primer 

Data primer dari penelitian ini diperoleh dengan wawancara. Data primer 

adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber 

asli dan tidak melalui media perantara. Data primer dari penelitian 

diperoleh dari bagian keuangan dan operasional BNI Syariah Pusat, berupa 

pedoman pembukuan jurnal akuntansi murabahah dan hasil wawancara dari 

karyawan PT Bank BNI Syariah baik dari bagian keuangan dan operasional 

BNI Syariah Pusat maupun dari BNI Syariah KCS Jakarta Selatan. 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang 

relevan yang sesuai dengan tujuan penelitian dan sumber data secara tidak 

langsung yaitu melalui media perantara. Data sekunder  dari penelitian ini 

adalah berupa sejarah singkat perusahaan, situs website BNI Syariah, buku 

– buku, dan sumber relevan lainnya. 

 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa teknik, yaitu: 

1. Dalam mengumpulkan data primer menggunakan teknik pengumpulan yang 

berbeda dengan data sekunder, yaitu dengan melakukan penelitian lapangan 
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(field research). Penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan meninjau 

langsung ketempat objek penelitian, yaitu PT Bank BNI Syariah. 

a. Teknik Observasi 

Peneliti melakukan pengamatan langsung di bagian pembiayaan melalui 

proses pengamatan prosedur pembiayaan murabahah pada bagian tersebut 

dengan dokumen beserta modul yang dibutuhkan berupa Pedoman 

Pembukuan Jurnal Akuntansi Murabahah yang telah ditetapkan. 

b. Teknik wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey 

yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. 

Yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak – 

pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi yang berhubungan 

dengan pencatatan akuntansi dan proses pembiayaan murabahah. 

2. Teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan data sekunder yaitu dengan: 

a. Studi literature 

Yaitu memperoleh data dengan cara membaca buku – buku, literature – 

literature, dan sumber bacaan lain yang berhubungan dengan judul 

penelitian yang dibahas 

b. Studi dokumentasi 

Melakukan pengamatan terhadap penerapan pembiayaan murabahah 

perusahaan dan prosedur pembiayaan murabahah serta pencatatan 

akuntansi yang disajikan oleh perusahaan sehubungan dengan judul 

penelitian yang dibahas. 
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3.3. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif analitis kualitatif, yaitu 

melakukan pengumpulan data-data sesuai kenyataan yang ada untuk kemudian 

dianalisa dan diintepretasikan melalui fakta yang diperoleh tersebut sehingga dapat 

dibuat suatu kesimpulan dan saran dengan membandingkan data tersebut dengan 

standar ada. 

 

3.4. Teknik Penulisan 

Teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan 

menggunakan “Pedoman Penulisan Skripsi Edisi 2, Indonesia Banking School, Jakarta 

2010”. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan1

1. Berdirinya Unit Usaha Syariah 

 

 Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem 

perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan 

dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem 

perbankan yang lebih adil. Pada tahun 1999 dibentuk Tim Proyek Cabang 

Syariah dengan tujuan untuk mempersiapkan pengelolaan bisnis perbankan 

syariah BNI yang beroperasi pada tanggal 29 April 2000 sebagai Unit Usaha 

Syariah (UUS) BNI. Pada awal berdirinya, UUS BNI terdiri atas 5 kantor cabang 

yakni di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Pada tahun 

2002, BNI Syariah mulai menghasilkan laba dan pada tahun 2003 dilakukan 

penyusunan corporate plan yang di dalamnya termasuk rencana independensi 

BNI Syariah pada tahun 2009 - 2010. Pada tahun 2005 proses independensi BNI 

Syariah diperkuat dengan kebijakan otonomi khusus yang diberikan oleh BNI 

kepada UUS BNI. Pada Tahun 2009, BNI membentuk Tim Implementasi 

Pembentukan Bank Umum Syariah. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang 

hingga pada pertengahan tahun 2010 telah memiliki 27 kantor cabang dan 31 

Kantor cabang pembantu. Di samping itu, UUS BNI senantiasa mendapatkan 

1 www.bnisyariah.co.id 
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dukungan teknologi informasi dan penggunaan jaringan saluran distribusi yang 

meliputi kantor cabang BNI, jaringan ATM BNI, ATM Link serta ATM 

Bersama, 24 jam layanan BNI Call dan juga internet banking. 

2. Pemisahan (spin off) Unit Usaha Syariah BNI 

Proses spin off dilakukan dengan beberapa tahapan, sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Bank 

Indonesia. Bank Indonesia memberikan persetujuan prinsip untuk pendirian BNI 

Syariah, dengan surat nomor 12/2/DPG/DPbS tanggal 8 Februari 2010 perihal 

Izin Prinsip Pendirian PT Bank BNI Syariah. Pada tanggal 22 Maret 2010 telah 

ditandatangani Akta Nomor 159, Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank 

Negara Indonesia (Persero) Tbk ke dalam PT Bank BNI Syariah dan Akta 

Nomor 160, Akta Pendirian PT Bank BNI Syariah, yang keduanya dibuat di 

hadapan Aulia Taufani, sebagai penganti dari Sutjipto, Notaris di Jakarta. 

Selanjutnya Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahaan melalui 

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 

AHU-15574.AH.01.01, Tanggal 25 Maret 2010. Izin Usaha diterbitkan oleh 

Bank Indonesia pada tanggal 21 Mei 2010, melalui Keputusan Gubernur Bank 

Indonesia Nomor 12/41/kep.gbi/2010 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank 

Bni Syariah. Selanjutnya BNI Syariah efektif beroperasi pada tanggal 19 Juni 

2010. 

Terdapat 2 (dua) hal pendorong bagi BNI untuk melakukan spin off UUS 

BNI pada tahun 2010 tersebut, yakni sebagai berikut: 

 

Kajian Penerapan..., Siti Rohani Ayuningrum, Ak.-IBS, 2011



a. Aspek eksternal 

Pertimbangan utama dari aspek eksternal adalah regulasi, pertumbuhan 

bisnis, dan kesadaran konsumen yang kian meningkat. Regulasi untuk 

industri Perbankan Syariah kian kondusif dengan dikeluarkannya Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan 

Syariah, Undang-Undang nomor 19 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 

mengenai Surat Berharga Syariah Negara, Peraturan Bank Indonesia Nomor 

11/10/2009 tentang Unit Usaha Syariah, Peraturan Bank Indonesia nomor 

11/3/2009 tentang Bank Umum Syariah dan penyempurnaan ketentuan pajak 

termasuk pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap produk yang 

berdasarkan prinsip jual beli. Hal tersebut merupakan langkah strategis bagi 

perkembangan industri perbankan syariah di masa depan. Di sisi 

pertumbuhan industri, dalam 5 (lima) tahun terakhir perbankan syariah 

menunjukkan angka pertumbuhan yang sangat signifikan di mana total 

pembiayaan, dana dan aset bertumbuh sebesar 34% per tahun (CAGR 2004-

2008). Hal ini jauh melampaui pertumbuhan angka perbankan konvensional 

sebesar 19% dan 25% masing-masing untuk dana dan kredit pada periode 

yang sama. Namun demikian jika dibandingkan dengan potensi pasar yang 

ada, maka peluang pengembangan syariah masih sangat terbuka luas. 

Aspek eksternal berikutnya adalah dari sisi kesadaran konsumen yang 

kian meningkat. Dari hasil survey yang dilakukan di tahun 2000–2001 di 

beberapa propinsi di Jawa dan Sumatera bahwa nasabah masih meragukan 

kemurnian prinsip syariah terhadap bank syariah yang dioperasikan secara 
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Dual Banking System (UUS). Untuk menghindari keragu-raguan dan persepsi 

masyarakat tersebut, maka ke depannya pengelolaan usaha syariah oleh UUS 

seyogyanya dikonversi menjadi Bank Umum Syariah. 

b. Aspek Internal 

Dari aspek internal UUS BNI, sebagaimana telah ditetapkan dalam 

Corporate Plan tahun 2003 bahwa status UUS bersifat sementara, maka 

secara bertahap telah dilakukan persiapan untuk proses pemisahan. Oleh 

karenanya dalam pengembangan bisnisnya UUS BNI telah memiliki 

infrastruktur dalam bentuk sistem, prosedur dan mekanisme pengambilan 

keputusan yang independen. 

Di sisi lain UUS BNI juga telah memiliki sumber daya dalam bentuk 

jaringan, dukungan teknologi informasi, serta sumber daya manusia yang 

memadai dan kompeten sehingga mampu menjadi sebuah entitas bisnis yang 

independen. Selain itu terdapat alasan yang lebih spesifik untuk dilakukannya 

spin off, yakni: 

• Memanfaatkan keunggulan sebagai salah satu yang pertama dalam 

industri perbankan syariah. 

• Menciptakan profil di pasar untuk menjaring investor potensial baik 

domestik maupun global. 

• Mengelola usaha yang lebih bersifat independen dan strategis. 

• Semakin mudah berkompetisi, kian ulet, dan fleksibel dalam mengambil 

keputusan-keputusan bisnis ke depannya. 
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• Pemisahan (spin off) akan mendorong berjalannya praktik-praktik terbaik 

(market best practice) dan tata kelola perusahaan yang baik dalam 

pengelolaan bisnis BNI Syariah sehingga pada gilirannya akan 

menciptakan efisiensi dan produktifitas bisnis yang lebih baik. 

Dari aspek strategis dengan dilakukannya spin off diharapkan akan 

memberi sejumlah manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, antara lain 

sebagai berikut: 

• Akselerasi pengembangan usaha syariah yang lebih mudah 

• Meningkatkan kualitas kepercayaan dan citra 

• Meningkatkan produktifitas dan efisiensi 

• Meningkatkan struktur permodalan 

• Memberikan manfaat bagi pemegang saham  

• Mendukung rencana percepatan pertumbuhan perbankan syariah 

• Mempertajam kompetensi insan perbankan syariah 

Komposisi pemegang saham BNI Syariah per 31Desember 2010 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1. 
Komposisi Pemegang Saham per 31 Desember 2010 

 

 
Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT Bank BNI Syariah 2010 
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4.1.2. Visi, Misi, dan Tata Nilai serta Budaya Kerja Perusahaan 

Visi 

Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja. 

: 

Misi

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian 

lingkungan 

 : 

2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah 

3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor 

4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan 

berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah 

5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah 

Tata Nilai

Amanah adalah salah satu sifat wajib Rasulullah SAW yang secara harfiah 

berarti “dapat dipercaya”. Dalam budaya kerja BNI Syariah, amanah didefinisikan 

sebagai “Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk 

memperoleh hasil yang optimal”. 

 : 

Nilai Amanah ini tercermin dalam perilaku utama insan BNI Syariah: 

• Profesional dalam menjalankan tugas 

• Memegang teguh komitmen dan bertanggung jawab 

• Jujur, adil, dan dapat dipercaya 

• Menjadi teladan yang baik bagi lingkungan 
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Budaya Kerja

Jamaah adalah perilaku kebersamaan umat Islam dalam menjalankan segala 

sesuatu yang sifatnya ibadah dengan mengutamakan kebersamaan dalam satu 

naungan kepemimpinan. Dalam budaya kerja BNI Syariah, Jamaah didefinisikan 

sebagai “Bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban”. Budaya ini dijabarkan 

dalam perilaku utama: 

 : 

• Bekerja sama secara rasional dan sistematis 

• Saling mengingatkan dengan santun 

• Bekerja sama dalam kepemimpinan yang efektif 

 

4.1.3. Struktur Organisasi Perusahaan  

 Struktur organisasi menggambarkan pembagian kerja dan wewenang para 

karyawannya untuk masing – masing unit yang berbeda – beda. Struktur organisasi 

tersebut turut mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran 

dan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Surat Persetujuan Dewan 

Komisaris nomor KOM/01 tanggal 13 Agustus 2010 dan Surat Keputusan Direksi 

nomor KP/DIR/26/R tanggal 25 Agustus 2010, maka struktur organisasi BNI 

Syariah adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.1.  
Struktur Organisasi PT Bank BNI Syariah 

 

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT Bank BNI Syariah 2010 
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4.1.4. Posisi Keuangan PT Bank BNI Syariah 

Pada saat akhir operasi UUS BNI total aset per Desember 2009 sebesar Rp4,799 

triliun. Pada saat spin off, aset yang dibukukan per 18 Juni 2010 sebesar Rp5,322 

triliun. Selanjutnya, pada awal operasional BNI Syariah yaitu per akhir Juni 2010, 

total aset tercatat sebesar Rp5,307 triliun. Pada akhir Desember 2010 BNI Syariah 

berhasil membukukan aset sebesar Rp6,395 triliun atau meningkat sekitar Rp 1,088 

triliun. Peningkatan tersebut salah satunya didukung oleh pertumbuhan DPK pada 

tahun 2010 sebesar 21,38% menjadi Rp5,163 triliun dibandingkan dengan posisi 

Desember 2009 sebesar Rp4,173 triliun. Sementara, pembiayaan per Desember 2010 

sebesar Rp3,558 triliun dibandingkan dengan posisi Desember 2009 sebesar Rp3,265 

triliun. Laba bersih BNI Syariah pada Desember 2010 mampu membukukan sebesar 

Rp 36.5 miliar. 

Tabel 4.2. 
Pertumbuhan Neraca PT Bank BNI Syariah 

 

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan BNI Syariah 2010 
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Pembiayaan didominasi oleh segmen ritel konsumtif sebesar Rp 2,163 triliun 

(60,81%) dari seluruh pembiayaan. Hal ini sesuai dengan Rencana Bisnis Bank 

untuk merealisasikan visi dan melaksanakan misi BNI Syariah dengan fokus 

kegiatan bisnis untuk jangka pendek dan jangka menengah adalah ritel konsumer.  

Berdasarkan akad atau skim pembiayaannya, pembiayaan BNI Syariah sampai 

dengan Desember 2010 didominasi oleh pembiayaan dengan skim murabahah, yaitu 

sebesar 71,75% dari total pembiayaan, atau sebesar Rp2,553 triliun. Selanjutnya 

pembiayaan dengan skim musyarakah sebesar Rp624,8 miliar atau dengan porsi 

17,56%. Sedangkan pembiayaan dengan skim mudharabah sebesar Rp 87,3 miliar 

atau dengan porsi 2,45%. 

Tabel 4.3. 
Pembiayaan berdasarkan Skim Pembiayaan 

 

 

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan BNI Syariah 2010 

 

Pada 2011 ini, BNI Syariah menargetkan aset meningkat hingga 50% menjadi Rp 

9.1 triliun. Dana Pihak Ketiga bakal digenjot 57% menjadi Rp 7.8 triliun, sedangkan 

pembiayaan akan ditingkatkan 56% menjadi Rp 5.5 triliun. 
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4.1.5. Produk – Produk Pembiayaan dengan Akad Murabahah di PT Bank BNI 

Syariah2

 Ada beberapa produk konsumtif dan produktif yang ditawarkan oleh PT Bank 

BNI Syariah yang menggunakan akad murabahah. Produk – produk tersebut 

disesuaikan dengan tiga kategori yaitu untuk Consumer Banking, Small Business, 

dan Corporate Banking. Berikut akan dibahas mengenai produk – produk PT Bank 

BNI Syariah yang menggunakan akad murabahah: 

 

A. Consumer Banking 

Tabel 4.4. 
Produk Consumer Banking 

 

No 
Produk 

Consumer 
Banking 

Pengertian Keunggulan 

1. Mulitiguna 
IB Hasanah 

Fasilitas pembiayaan konsumtif 

yang diberikan kepada anggota 

masyarakat untuk membeli barang 

kebutuhan konsumtif dengan 

agunan berupa barang yang dibiayai 

(apabila bernilai material) dan atau 

fixed asset yang ditujukan untuk 

kalangan profesional dan pegawai 

aktif yang memiliki sumber 

pembayaran kembali dari 

penghasilan tetap dan tidak 

bertentangan dengan undang-

undang/hukum yang berlaku serta 

tidak termasuk kategori yang 

diharamkan Syariah Islam. 

• Proses lebih cepat dengan 

persyaratan yang mudah sesuai 

dengan prinsip syariah. 

• Minimal pembiayaan Rp.25 Juta 

dan maksimum Rp.2 Milyar. 

• Jangka waktu pembiayaan sampai 

dengan 8 tahun. 

• Uang muka ringan. 

• Angsuran tetap tidak berubah 

sampai lunas. 

• Pembayaran angsuran melalui 

debet rekening secara otomatis 

atau dapat dilakukan di seluruh 

Kantor Cabang BNI Syariah 

maupun BNI Konvensional. 

2 www.bnisyariah.co.id 
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No 
Produk 

Consumer 
Banking 

Pengertian Keunggulan 

2 Griya IB 
Hasanah 

Fasilitas pembiayaan konsumtif 

yang diberikan kepada anggota 

masyarakat untuk membeli, 

membangun, merenovasi rumah 

(termasuk ruko, rusun, rukan, 

apartemen dan sejenisnya), dan 

membeli tanah kavling serta rumah 

indent, yang besarnya disesuaikan 

dengan kebutuhan pembiayaan dan 

kemampuan membayar kembali 

masing – masing calon.  

• Proses lebih cepat dengan 

persyaratan yang mudah sesuai 

dengan prinsip syariah. 

• Minimal pembiayaan Rp.25 Juta 

dan maksimum Rp.5 Milyar. 

• Jangka waktu pembiayaan 

sampai dengan 15 tahun kecuali 

untuk pembelian kavling 

maksimal 10 tahun atau 

disesuaikan dengan kemampuan 

pembayaran. 

• Uang muka ringan yang 

dikaitkan dengan penggunaan 

pembiayaan. 

• Angsuran tetap tidak berubah 

sampai lunas. 

• Pembayaran angsuran melalui 

debet rekening secara otomatis 

atau dapat dilakukan di seluruh 

Kantor Cabang BNI Syariah 

maupun BNI Konvensional. 

3 Oto IB 
Hasanah 

Fasilitas pembiayaan konsumtif 

murabahah yang diberikan kepada 

anggota masyarakat untuk 

pembelian kendaraan bermotor 

dengan agunan kendaraan bermotor 

yang dibiayai dengan pembiayaan 

ini.  

• Proses lebih cepat dengan 

persyaratan yang mudah sesuai 

dengan prinsip syariah. 

• Minimal pembiayaan Rp.5 Juta 

dan maksimum Rp.1 Milyar. 

• Jangka waktu pembiayaan 

sampai dengan 5 tahun. 

• Uang muka ringan dan khusus 

kendaraan bermotor roda 2 
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No 
Produk 

Consumer 
Banking 

Pengertian Keunggulan 

dengan pola kerjasama uang 

muka tidak diwajibkan. 

• Angsuran tetap tidak berubah 

sampai lunas. 

• Pembayaran angsuran melalui 

debet rekening secara otomatis 

atau dapat dilakukan di seluruh 

Kantor Cabang BNI Syariah 

maupun BNI Konvensional. 

 

B. Small Business 

Tabel 4.5. 
Produk Small Business 

No 
Produk 
Small 

Business 
Pengertian Keunggulan 

1. Usaha Kecil 
IB Hasanah 

Pembiayaan Syariah yang 

digunakan untuk tujuan 

produktif (modal kerja maupun 

investasi) kepada pengusaha 

kecil berdasarkan prinsip-

prinsip pembiayaan Syariah. 

Menggunakan akad 

Murabahah untuk pembelian 

barang baik untuk tujuan 

investasi maupun modal kerja 

secara angsuran. 

• Persyaratan yang mudah sesuai 

dengan prinsip syariah. 

• Jangka waktu pembiayaan sampai 

dengan 7 (tujuh) tahun. 

• Plafond pembiayaan sampai dengan 

Rp.10 (sepuluh) Milyar. 

• Pembayaran angsuran dapat 

dilakukan di seluruh Kantor Cabang 

BNI Syariah maupun BNI 

Konvensional. 
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No 
Produk 
Small 

Business 
Pengertian Keunggulan 

2. Tunas Usaha 
IB Hasanah 

Pembiayaan modal kerja dan 

atau investasi yang diberikan 

untuk usaha produktif yang 

feasible namun belum 

bankable dengan prinsip 

syariah dalam rangka 

mendukung pelaksanaan 

Instruksi Presiden Nomor 6 

tahun 2007 

• Proses lebih cepat dengan persyaratan 

yang mudah sesuai dengan prinsip 

syariah 

• Jangka waktu pembiayaan tidak 

melebihi 3 (tiga) tahun untuk 

pembiayaan modal kerja dan 5 (lima) 

tahun untuk pembiayaan investasi 

• Plafond pembiayaan minimal Rp. 5 

Juta dan maksimum Rp. Rp. 500 Juta 

• Pembayaran angsuran dapat 

dilakukan di seluruh Kantor Cabang 

BNI Syariah maupun BNI 

Konvensional. 

3. Wirausaha 
IB Hasanah 

Fasilitas pembiayaan produktif 

yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan 

pembiayaan usaha-usaha 

produktif (modal kerja dan 

investasi) yang tidak 

bertentangan dengan syariah  

dan ketentuan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

• Proses lebih cepat dengan persyaratan 

yang mudah sesuai dengan prinsip 

syariah 

• Jangka waktu pembiayaan sampai 

dengan 7 (tujuh) tahun. 

• Plafond pembiayaan minimal Rp. 50 

Juta dan maksimum Rp.1 (satu) 

Milyar 

• Pembayaran angsuran dapat 

dilakukan di seluruh Kantor Cabang 

BNI Syariah maupun BNI 

Konvensional. 
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C. Corporate Banking 

Tabel 4.6. 
Produk Corporate Banking  

No 
Produk 

Corporate 
Banking 

Pengertian Keunggulan 

1. Usaha Besar 
IB Hasanah 

Pembiayaan syariah yang digunakan 

untuk tujuan produktif (modal kerja 

maupun investasi) kepada pengusaha 

pada segmentasi besar berdasarkan 

prinsip-prinsip pembiayaan syariah. 

 

 

  

• Persyaratan yang mudah sesuai 

dengan prinsip syariah. 

• Pembiayaan dapat diberikan 

untuk keperluan modal kerja dan 

atau investasi dengan minimal 

sebesar US$ 25,000.00 (duapuluh 

lima ribu dollar Amerika Serikat). 

• Pembayaran angsuran dapat 

dilakukan di seluruh Kantor 

Cabang BNI  

2. Pembiayaan 
Ekspor IB 
Hasanah 

Fasilitas pembiayaan yang diberikan 

kepada eksportir (perusahaan 

ekspor), baik dalam rupiah maupun 

valuta asing untuk keperluan modal 

kerja dalam rangka pengadaan 

barang-barang yang akan diekspor 

(sebelum barang 

dikapalkan/preshipment) dan/atau 

untuk keperluan pembiayaan proyek 

investasi dalam rangka produksi 

barang ekspor. Bentuk Pembiayaan 

Ekspor iB Hasanah dibedakan 

menjadi 2 (dua), yaitu: 

• Pembiayaan Ekspor iB Hasanah 

untuk pembiayaan Pasca 

Pengapalan (Post Shipment). 
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No 
Produk 

Corporate 
Banking 

Pengertian Keunggulan 

• Pembiayaan ekspor iB Hasanah 

untuk pembiayaan Pasca 

Pengapalan (Post Shipment). 

 

4.1.6. Proses, Prosedur, dan Prinsip Pembiayaan Murabahah 

A. Proses Pembiayaan Murabahah 

 PT Bank BNI Syariah menyediakan fasilitas murabahah berupa pemberian 

pembiayaan produktif dan konsumtif kepada nasabah. Jenis pembiayaan produktif 

yang diberikan untuk menambah modal usaha / modal kerja misalnya. Sedangkan 

pembiayaan konsumtif dapat diberikan adalah untuk pembelian rumah, kendaraan, 

kepemilikan ruko, pembelian alat – alat industri, dan lain – lain. 

 Penerapan atau proses dari pembiayaan murabahah PT Bank BNI Syariah 

dapat dilihat pada skema pembiayaan murabahah PT Bank BNI Syariah berikut ini: 

Gambar 4.2. 
Proses Pembiayaan Murabahah PT Bank BNI Syariah 

 
 

                     
 
 
 
 

 
Supplier 

1. Negoisasi dan persyaratan 

4. Akad Murabahah 

6.  Bayar secara cicilan BNI SYARIAH NASABAH 

2. Wakalah 

5. Kirim barang 

3. Beli barang 
secara tunai 
melalui wakalah 
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 Mekanisme pembiayaan PT Bank BNI Syariah memiliki beberapa cara yaitu 

yang dilakukan oleh tim pemasaran apabila nasabah datang ke kantor BNI Syariah 

(walk in) atau dengan jemput bola, dan cara kedua dengan memakai jasa direct sales 

(tim sales untuk mencari nasabah). 

 Transaksi murabahah pada PT Bank BNI Syariah ini dimulai dengan 

melakukan negoisasi antara nasabah dengan bagian tim pemasaran untuk melakukan 

jual beli barang, meliputi jenis barang, kualifikasi barang, harga barang serta cara 

pembayarannya. Tim pemasaran BNI Syariah akan menghubungi supplier barang 

yang akan dibeli sesuai dengan yang diminta nasabah, biasanya supplier yang 

dihubungi adalah supplier yang telah bekerja sama dengan BNI Syariah. Setelah 

adanya kesepakatan antara bank, nasabah, dan supplier barulah dilaksanakan akad 

murabahah. Selain dengan cara tersebut, rata – rata nasabah yang datang ke BNI 

Syariah telah memiliki supplier sendiri yang sesuai dengan spesifikasinya. Oleh 

karena itu, bank dapat memberikan kewenangan atau bank mewakilkan kepada 

nasabah untuk menentukan barang yang diinginkan supplier dengan spesifikasi yang 

telah disepakati antara nasabah dengan bank.  

 Selanjutnya, bank akan melakukan pembayaran kepada supplier sebesar 

harga yang diberikan oleh supplier dan jaminan telah diikat sesuai ketentuan. Setelah 

bank melakukan pembayaran dan barang secara prinsip telah menjadi milik bank, 

barulah bank dengan nasabah melaksanakan akad murabahah, dimana dijelaskan 

dalam akad mengenai besarnya pembiayaan yang diberikan, total margin murabahah. 

jangka waktu, besarnya angsuran setiap periode, jaminan, siapa yang berhak atas 
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diskon pembelian barang setelah akad pembeli atau penjual dan lain sebagainya. 

Kemudian penyerahan barang akan langsung diberikan dari supplier kepada nasabah. 

 Jangka waktu pembayaran yang ditawarkan oleh PT Bank BNI Syariah ada 

dua macam yang bisa dilakukan dengan cicilan. Pembiayaan yang bersifat konsumtif 

berjangka waktu hingga 15 tahun, tetapi untuk yang pembiayaan produktif hanya 

sampai 5 tahun. Pembiayaan murabahah yang dilaksanakan oleh PT Bank BNI 

Syariah meminta nasabah untuk menyetor uang muka yang berbeda bagi setiap 

pembiayaan, tetapi tetap memberikan uang muka yang ringan, dimulai dengan 10%, 

bahkan untuk pembiayaan kendaraan roda dua, tidak diwajibkan. 

 BNI Syariah dalam hal ini juga menetapkan barang yang dibeli oleh nasabah 

tersebut sebagai barang jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa akte tanah, BPKP 

kendaraan, dan lainnya. Penilaian jaminannya berdasarkan nilai pasar dan standar 

penilaian jaminan oleh BNI Syariah. Misalnya penilaian atas tanah dan bangunan, 

nilai pasar ditentukan oleh nilai lingkungan, nilai agent property, dan nilai dari 

NJOP, sedangkan standar penilaian BNI Syariah ditentukan oleh Kantor Pusat BNI 

Syariah dan di update secara berkala. 

 Nasabah yang menunda pembayaran karena lalai hingga batas waktu yang 

ditentukan akan mendapat denda atas keterlambatan pembayaran. Denda yang 

dikenakan adalah sebesar 5% dari tunggakan nasabah, yang kemudian akan 

disalurkan ke kegiatan sosial. Sebelumnya, BNI Syariah akan memberikan surat 

peringatan kepada nasabah untuk segera melakukan pembayaran, tetapi apabila 

nasabah tidak mampu maka bank akan menempuh langkah untuk restrukturisasi 

dengan menganalisa kelayakan terlebih dahulu. Apabila nasabah masih tidak mampu 
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membayar, maka dikatakan nasabah tersebut dapat dikatakan melakukan 

wanprestasi, sehingga bank akan menarik kembali barang atau jaminan tersebut dan 

dijual kepada pihak ketiga sesuai harga pasar. Kelebihan maupun kekurangan 

pembiayaan atas penjualan barang atau jaminan itu akan diberikan kepada nasabah. 

Pada prakteknya, pengenaan denda tersebut jarang terjadi pada BNI Syariah, karena 

menurut BNI Syariah tidak sesuai dengan prinsip – prinsip syariah untuk saling 

tolong menolong dan dari sisi nasabah yang paham dan sadar untuk melakukan 

pembayaran tepat waktu, sehingga jarang dikenakan denda. 

 Dalam hal pengakuan pendapatan margin yang diperoleh bank, menggunakan 

dasar kas (cash basis) yang besarnya jumlah pendapatan margin diakui sesuai 

besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Artinya bahwa 

pendapatan dari transaksi murabahah ini baru dapat diukur dan diakui setelah 

nasabah memenuhi angsuran kewajibannya sesuai dengan akad yang disepakati, 

pada transaksi murabahah ini yang menjadi pendapatan bank tidak hanya dari 

keuntungan  (margin) atas barang yang dijual, tetapi juga berasal dari jasa (fee based 

income) dan biaya administrasi yang diwajibkan oleh bank. Biaya – biaya yang 

dikenakan kepada nasabah berkaitan dengan pembiayaan murabahah antara lain 

biaya administrasi, biaya materai, biaya pengikatan jaminan, biaya pengelolaan 

rekening afiliasi mudharabah, biaya asuransi, dan biaya notaris.  
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B. Prosedur Pembiayaan Murabahah 

Nasabah yang ingin memperoleh pembiayaan murabahah, maka harus 

menempuh langkah – langkah yang diawali dari pengajuan usulan pembiayaan 

sampai pada proses untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan. 

Prosedur aplikasi pembiayaan adalah langkah – langkah awal yang ditempuh 

oleh calon nasabah untuk memperoleh persetujuan pembiayaan. Langkah – langkah 

tersebut adalah: 

1. Tahap pengumpulan data 

Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan murabahah yang dibuat 

langsung oleh calon nasabah disertakan dengan dokumen – dokumen yang 

diperlukan sebagai syarat permohonan pembiayaan yang diserakan kepada tim 

pemasaran BNI Syariah. Dokumen – dokumen tersebut adalah : 

a. Pembiayaan konsumtif 

Untuk pegawai (karyawan swasta/PNS) 

- Fotokopi KTP/Paspor pemohon suami dan istri 

- Pas foto terbaru pemohon 

- Fotokopi surat nikah / cerai 

- Fotokopi kartu keluarga 

- Fotokopi NPWP 

- Fotokopi tabungan 3 bulan terakhir 

- Asli slip gaji terakhir 

- Asli surat keterangan masa kerja dan jabatan terakhir di perusahaan 

- Data jaminan  
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- Denah lokasi jaminan dan rumah tinggal 

b. Pembiayaan produktif 

Untuk pengusaha perorangan 

- KTP suami/istri dan kartu keluarga 

- Surat nikah 

- NPWP 

- Pembiayaan sampai dengan Rp 150 juta dilengkapi dengan surat 

keterangan kelurahan / kecamatan 

- Untuk pembiayaan diatas Rp 150 juta dilengkapi dengan legalitas usaha 

- Bukti kepemilikan jaminan 

- Laporan keuangan 

- Salinan rekening bank 3 bulan terakhir 

Untuk Badan Usaha 

- Akte pendirian / AD dan pengesahan dari instansi terkait 

- Fotokopi KTP pengurus perusahaan 

- Surat ijin perusahaan / ijin usaha industry 

- Tanda daftar perusahaan dan tanda daftar rekanan 

- NPWP Perusahaan 

- Rekening koran perusahaan 12 bulan terakhir 

2. Tahap analisa 

Dokumen yang disampaikan calon nasabah dinilai oleh tim pemasarannya, yaitu 

penilaian layak tidaknya suatu pembiayaan disalurkan. Setelah dokumen tersebut 

sudah lengkap, tim pemasaran BNI Syariah melakukan screening awal dengan  
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melakukan BI checking melihat track record pembiayaan nasabah lalu 

memperhatikan jenis usaha dan barang yang ingin dibiayai. Kemudian tim 

pemasaran akan memasukkan data nasabah ke sistem. 

3. Tahap verifikasi 

Proses selanjutnya akan dilanjutkan oleh bagian processing untuk verified data, 

yaitu melakukan wawancara dengan nasabah (personal) mengenai pekerjaan dan 

sumber pembayaran, penyelidikan tentang tujuan penggunaan pembiayaan, 

kunjungan ke lokasi jaminan calon nasabah untuk mengetahui kebenarannya dan 

menilai jaminannya. Apabila sudah sesuai, maka bagian processing menyusun 

berkas verifikasi jaminan dan menyerahkan kepada Administrasi Pembiayaan 

(ADC). Kemudian ADC memeriksa dan akan mengeluarkan Surat Keputusan 

Pembiayaan (SKP). 

4. Tahap persetujuan 

SKP tersebut diserahkan kepada pimpinan cabang dan disetujui, SKP tersebut 

dan dokumen lainnya diserahkan kembali kepada Administrasi Pembiayaan 

untuk selanjutnya dibuat akad pembiayaan. Dalam persetujuan pembiayaan ini 

harus mencerminkan suatu pernyataan bahwa nasabah yang disetujui adalah 

nasabah yang layak menerima pembiayaan.  

Tahap selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Dana yang diberikan oleh BNI 

Syariah akan sesuai dengan jumlah yang disetujui dalam akad perjanjian 

pembiayaan murabahah. 
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C. Prinsip Pembiayaan Murabahah 

 Prinsip – prinsip pembiayaan murabahah dalam BNI Syariah diantaranya 

adalah: 

a. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Saat ini, di 

BNI Syariah hanya melakukan transaksi murabahah berdasarkan pesanan dan 

sifatnya mengikat nasabah untuk membeli 

b. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Bank 

diperkenankan untuk menerapkan perbedaan dalam harga barang untuk cara 

pembayaran yang berbeda 

c. Bank dapat memberikan fasilitas untuk mewakilkan kepada nasabah atau dengan 

dana tunai atas nama bank yang diberikan kepada nasabah untuk dapat membeli 

barang langsung kepada supplier dengan spesifikasi yang telah disepakati antara 

nasabah dengan bank 

d. Bank dapat memberikan potongan terhadap pembiayaan apabila nasabah : 

mempercepat pembayaran cicilan, atau melunasi piutang murabahah sebelum 

jatuh tempo, yang besar dan jumlahnya sesuai ketentuan dan kebijakan bank 

e. Bank meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain 

dalam bentuk surat kepemilikan atas barang yang telah dibeli bank dan atau 

agunan lain yang disepakati oleh bank dan nasabah 

f. Bank meminta kepada nasabah urbun  atau uang muka pembelian pada saat akad 

sesuai kesepakatan. Urbun menjadi bagian dari pelunasan piutang murabahah 

apabila transaksi murabahah jadi dilaksanakan. Namun, apabila batal, urbun 

dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian yang muncul 
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akibat pembatalan tersebut. Jika uang muka lebih kecil dari kerugian bank maka 

bank meminta tambahan dari nasabah  

g. Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang murabahah sesuai dengan yang 

diperjanjikan, bank akan mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa 

nasabah tidak mampu dalam melunasi. Denda diterapkan bagi nasabah mampu 

yang menunda pembayarannya, didasarkan pada pendekatan ta’zir, yaitu untuk 

membuat nasabah disiplin terhadap kewajibannya. Dana dari denda 

diperuntukkan sebagai dana sosial/kebajikan. 

 

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1. Pedoman Pembukuan Jurnal Akuntansi tentang Pembiayaan Murabahah PT 

Bank BNI Syariah 

 Semua pembukuan atau pencatatan tentang pembiayaan murabahah dilaksanakan 

dengan menggunakan sistem online atau dengan sistem komputerisasi yang akan 

mempermudah pencatatan dari sekian banyak pembiayaan yang dilakukan oleh BNI 

Syariah. Pada awal sistem komputerisasi tentang pembiayaan murabahah dibuat, 

terdapat permintaan atau adanya rencana pembuatan produk pembiayaan murabahah 

oleh Divisi Produk dan Prosedur Pembiayaan BNI Syariah, yang kemudian 

diserahkan kepada Divisi Keuangan dan Operasional BNI Syariah untuk dibuatkan 

jurnal akuntansi yang sesuai dengan PSAK No. 102. Hasil dari jurnal akuntansi 

tersebut, kemudian diserahkan kepada Divisi Teknologi BNI Syariah untuk membuat 

sebuah sistem komputerisasi yang dapat mempermudah pelaksanaan pembukuan 

atau pencatatan sesuai dengan permintaan Divisi Keuangan dan Operasional BNI 
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Syariah. Kemudian di tes kecocokannya dan siap digunakan untuk seluruh kantor 

layanan BNI Syariah. 

 Berikut ini penulis akan memaparkan penerapan akuntansi pembiayaan 

murabahah pada PT Bank BNI Syariah dan kesesuaiannya dengan PSAK No. 102. 

Pertama kali yang dilakukan oleh BNI Syariah adalah dengan membuka rekening 

piutang murabahah. Berdasarkan akad murabahah yang telah ditandatangani dengan 

debitur, dibuka rekening nominatif murabahah atas nama debitur bersangkutan. 

Transaksi tersebut bersifat non finansial sehingga tidak menimbulkan jurnal 

pembukuan. Dengan catatan: 

o Rekening Afiliasi untuk Pembiayaan harus dalam currency yang sama 

o Tidak diperkenankan transaksi cross currency dalam pembiayaan 

 Saat melakukan perolehan persediaan murabahah dari supplier 

BNI Syariah mengakui barang dari supplier yang akan dijual kembali kepada 

nasabah. Pada saat memperolehnya dicatat sebesar harga perolehannya yaitu 

seluruh biaya yang dikeluarkan hingga barang siap dipakai atau dijual.  

Dr. Persediaan aktiva murabahah     xx 

Kr.  Hutang syariah lainnya     xx 

Pada saat pelunasan langsung oleh bank: 

Dr. Hutang syariah      xx 

Kr.  Nominatif rekening supplier     xx 

Apabila dipesan oleh debitur / nasabah dengan akad wakalah: 

Dr. Hutang syariah      xx 

Kr.  Nominatif rekening afiliasi     xx 
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(Pencatatan dicatat sebesar harga perolehan, yaitu seluruh biaya yang 

dikeluarkan hingga barang tersebut siap untuk dipakai atau dijual).  

 Pada saat nasabah membayar biaya administrasi untuk pembiayaan murabahah 

Dr. Tagihan Administrasi Pembiayaan     xx 

Kr.  Pendapatan Administrasi Pemberian Pembiayaan  xx 

 Pada proses akhir hari (EOD), secara otomatis sistem akan menyelesaikan 

tagihan biaya administrasi piutang Murabahah 

Dr. Nominatif Rekening Afiliasi      xx 

Kr.  Nominatif Piutang Murabahah      xx 

Dr. Nominatif Piutang Murabahah    xx 

Kr.  Tagihan Administrasi Pembiayaan      xx 

 Pada saat pencairan atau setelah akad dilaksanakan sehingga penjualan aktiva 

murabahah kepada nasabah terealisasi: 

1. Pada saat penyerahan barang dilakukan secara tunai 

Dr. Nominatif Piutang Murabahah     xx 

Kr.  Persediaan Aktiva Murabahah    xx 

Kr.  Pendapatan margin murabahah    xx 

(Sebesar pokok piutang murabahah yaitu harga pokok ditambah 

margin/keuntungan) 

2. Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk transaksi 

tangguh lebih dari satu tahun. Pada saat akad, keuntungan bank tersebut 

diketahui dan dimasukkan dalam margin murabahah yang ditangguhkan 

karena belum terealisasi. 
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Dr. Nominatif Piutang Murabahah    xx 

Kr.  Persediaan Aktiva Murabahah    xx 

Kr.  Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan  xx 

(Margin murabahah yang ditangguhkan merupakan selisih antara harga jual 

dengan nilai persediaan/harga pokok) 

 Pada saat penerimaan uang muka (urbun) 

Bank dapat meminta uang muka atau urbun kepada nasabah sebagai bukti 

keseriusan nasabah. Uang muka tersebut sebagai bagian dari pelunasan piutang 

murabahah. BNI Syariah akan meminta uang muka sebesar 20%.  

1. Saat terima uang muka 

Dr. Nominatif Rekening Afiliasi     xx 

Kr.  Kewajiban segera – uang muka murabahah   xx 

2. Apabila transaksi murabahah jadi dilaksanakan 

Dr. Kewajiban segera – uang muka murabahah  xx 

Kr.  Nominatif Piutang Murabahah    xx 

3. Apabila transaksi murabahah tidak jadi dilaksanakan 

Dr. Kewajiban segera – uang muka murabahah  xx 

Kr.  Pendapatan administrasi transaksi murabahah  xx 

Kr. Nominatif Rekening Afiliasi      xx 

 Pihak BNI Syariah akan meminta uang muka pembelian kepada pembeli atau 

nasabah sebesar 20% dari harga barang yang dibeli atau harga pokok barang. 

Uang muka tersebut menjadi bagian pelunasan piutang murabahah jika akad 

murabahah disepakati. Dan apabila pembeli atau nasabah tersebut 
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membatalkannya, maka uang muka tersebut akan dikembalikan setelah dikurangi 

dengan biaya administrasi sebesar 1%. 

 Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah (pokok dan margin) 

 Penerimaan angsuran akan diterima bank pada setiap akhir bulan. Setiap 

akhir bulan secara otomatis oleh sistem akan dilakukan pembebanan margin 

sesuai dengan jadwal angsuran Piutang Murabahah dan akan mencatat 

pembebanan biaya kelolaan rekening. 

Dr. Tagihan Pendapatan Margin Murabahah   xx 

Kr.  Pendapatan Akrual Margin Murabahah   xx 

Dr. Tagihan Karena Fasilitas Kredit / Pembiayaan  xx 

Kr.  Pendapatan Fee Transaksi Pengelolaan Rekening  xx 

Bila saldo rekening afiliasi debitur tersedia/cukup maka sistem akan 

membuku transaksi angsuran secara otomatis sebesar seluruh kewajiban yang 

terdiri dari pokok, margin dan biaya kelolaan, dengan jurnal sebagai berikut  : 

Dr. Nominatif Piutang Murabahah    xx  

Kr.  Tagihan Karena Fasilitas Kredit/Pembiayaan   xx 

 

Dr. Nominatif Rekening Afiliasi     xx 

Kr.  Nominatif Piutang Murabahah    xx 

Dr. Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan xx 

Kr.  Tagihan Pendapatan Margin Murabahah   xx 

Dr. Pendapatan Akrual Margin Murabahah   xx 

Kr.  Pendapatan Kas Margin Murabahah    xx 
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 Pengakuan pokok dan margin menurut PSAK No. 102 dilakukan secara 

merata dan tetap (flat) atau flat murni selama jangka waktu angsuran. Pada BNI 

Syariah, pembayarannya sama setiap angsuran, tetapi dalam menghitung 

pengakuan besarnya pokok dan margin  menggunakan metode ”anuitas”. Hal ini 

telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, yang mengizinkan bagi bank 

syariah dalam menggunakan metode ”anuitas”. Metode ”anuitas” ini berbeda dari 

bank konvensional, karena total margin murabahah tidak akan berubah ketika 

suku bunga berubah selama masa akad.  

 Apabila pada saat melaksanakan kewajibannya pada suatu waktu terjadi 

tunggakan angsuran dan kemudian nasabah melunasi pembayaran angsuran yang 

ditunggak maka pihak bank akan melakukan pencatatan sebagai berikut: 

• Pada saat penerimaan tunggakan angsuran dari nasabah 

Dr. Nominatif rekening afiliasi    xx 

Dr. Pendapatan margin yang ditangguhkan murabahah xx 

Kr.  Nominatif piutang murabahah    xx 

Kr.  Pendapatan kas margin murabahah    xx 

 Denda 

 Dari adanya tunggakan tersebut yang disebabkan oleh nasabah yang lalai 

dalam melakukan pembayaran, menunda – nunda pembayaran dan atau tidak 

memiliki itikad baik untuk membayar, maka bank berhak mengenakan denda, 

dengan pengenaan 5% dari tunggakan yang belum dibayarkan. Kecuali dapat 

dibuktikan bahwa nasabah memang benar – benar tidak mampu dalam melunasi 

pembayarannya. 
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 Dari pihak bank akan melakukan pencatatan terhadap denda tersebut dengan 

rekening sebagai berikut: 

Dr. Nominatif rekening afiliasi     xx 

Kr.  Dana kebajikan – denda/Qordhul Hasan   xx 

 Dana kebajikan / Qordhul Hasan merupakan kewajiban yang harus segera 

direalisasikan untuk kegiatan sosial, yang dapat disalurkan secara langsung 

kepada yang membutuhkan atau secara tidak langsung melalui yayasan atau 

lembaga sosial. Dana kebajikan yang terkumpul oleh BNI Syariah seluruhnya 

disalurkan kepada Unit Pelaksana Zakat (UPZ) BAZNAS PT Bank BNI Syariah 

yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdasarkan 

keputusan No. KEP. 020/BP/E/BAZNAS/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010. 

 Pelunasan dari nasabah tanpa diberikan potongan pelunasan atau seluruh 

kewajiban dilunasi, dengan jurnal sebagai berikut: 

Dr. Nominatif Rekening Afiliasi     xx 

Kr.  Nominatif Piutang Murabahah    xx 

a. Pengakuan pendapatan margin murabahah 

Dr. Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan    xx 

Kr.  Pendapatan akrual margin murabahah   xx 

Dr. Pendapatan akrual margin murabahah   xx 

Kr.  Pendapatan kas margin murabahah    xx 

b. Pengakuan pendapatan biaya tutup rekening 

Dr. Nominatif piutang murabahah    xx 

Kr.  Pendapatan fee penutupan rekening    xx 
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 Apabila sebelum jangka waktu pelunasan angsuran tersebut jatuh tempo, nasabah 

melakukan pelunasan dini atau percepatan pelunasan pembayaran angsuran, 

maka nasabah berhak mendapat potongan pembayaran dipercepat dari sisa 

kewajibannya pada saat nasabah melakukan pelunasan dini. Dalam hal ini PT 

Bank BNI Syariah memiliki perhitungan potongan yaitu: 

 

Dan pihak bank akan mencatat transaksi pemberian potongan pelunasan dini 

yang nilainya sebesar jumlah seluruh sisa pokok pembiayaan ditambah dengan 

satu kali margin pada saat bulan pelunasan dini tersebut, sebagai berikut: 

Dr. Nominatif Rekening Afiliasi     xx 

Kr.  Nominatif Piutang Murabahah    xx 

Dr. Pendapatan Margin yang Ditangguhkan Murabahah  xx 

Kr.  Pendapatan Kas Margin Murabahah    xx 

Dr. Pendapatan Margin yang Ditangguhkan Murabahah  xx 

Kr.  Nominatif Piutang Murabahah    xx 

 

4.2.2. Simulasi Akuntansi Murabahah pada PT Bank BNI Syariah 

 Pada tanggal 23 Maret 2011, Tn. Arga mengajukan pembiayaan murabahah Griya iB 

Hasanah ke BNI Syariah untuk pembelian rumah di daerah Ciganjur, dengan jangka waktu 

15 tahun. Setelah di analisa, bank menyetujui permohonan pembiayaan Griya iB Hasanah 

a.n. Tn. Arga dengan harga Rp 500.000.000.  

Asumsi : BNI Syariah membeli rumah tersebut secara tunai. 

a. Pokok pembiayaan = 80% x Rp 500.000.000 = Rp 400.000.000 

Minimal Pokok + 1 kali Margin Bulan Berjalan 

Kajian Penerapan..., Siti Rohani Ayuningrum, Ak.-IBS, 2011



b. Uang muka = 20% x Rp 500.000.000 =  Rp 100.000.000 

c. Margin 15 tahun = 8.91%* x 15 tahun x Rp 400.000.000 = Rp 534.600.000 

d. Margin 1 bulan pertama = 13.49604472%** x Rp 400.000.000
              12 

 = Rp 4.498.682 

e. Angsuran/bulan = Rp 400.000.000 + (8.91% x 15 thn x Rp 400.000.000) 
      15 tahun x 12 

= Rp 5.192.222 

Perhitungan angsuran : Harga Rumah      Rp    500.000.000 

      Margin murabahah     

      Harga Jual Rumah Sebenarnya bagi Nasabah Rp 1.034.600.000 

Rp    534.600.000 

      Uang Muka Murabahah    

      Sisa Angsuran     Rp    934.600.000 

Rp (100.000.000) 

* margin Griya iB Hasanah 15 tahun 

** ekuivalen pengakuan margin berdasarkan metode “anuitas” (pembulatan) 

1. Pada 25 Maret 2011, Tn. Arga menyerahkan uang muka melalui rekeningnya di BNI 

Syariah sesuai kesepakatan 

Dr. Nominatif Rekening Afiliasi    100.000.000 

Kr.  Kewajiban segera-uang muka murabahah   100.000.000 

Dr. Kewajiban segera-uang muka murabahah  100.000.000 

Kr.  Nominatif Piutang Murabahah    100.000.000 

2. Pada 27 Maret 2011, bank melakukan pembelian rumah dari pemilik rumah (supplier) 

Dr. Persediaan aktiva murabahah   500.000.000 

Kr.  Hutang Syariah Lainnya     500.000.000 

Dr. Hutang Syariah Lainnya    500.000.000 

Kr.  Nominatif Rekening supplier     500.000.000 
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3. Pada tanggal yang sama, bank merealisasikan pencairan akad pembiayaan Griya iB 

Hasanah a.n. Tn. Arga 

Dr. Nominatif Piutang Murabahah   1.034.600.000 

Kr.  Persediaan aktiva murabahah     500.000.000 

Kr.  Pendapatan margin yang ditangguhkan murabahah  534.600.000 

4. Pada tanggal 27 April 2011, Tn. Arga membayar angsuran ke -1 

Dr. Nominatif Rekening Afiliasi       5.192.222 

Kr.  Nominatif Piutang Murabahah       5.192.222 

Dr. Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan  4.498.682 

Kr.  Pendapatan Kas Margin Murabahah      4.498.682 

(tabel angsuran diberikan pada lampiran) 

5. Pada tanggal 27 Mei 2011, Tn. Arga membayar angsuran ke – 2 

Dr. Nominatif Rekening Afiliasi       5.192.222 

Kr.  Nominatif Piutang Murabahah       5.192.222 

Dr. Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan  4.490.882 

Kr.  Pendapatan Kas Margin Murabahah         4.490.882 

6. Pada tanggal 27 Januari 2015, Tn. Arga membayar angsuran ke – 46 

Dr. Nominatif Rekening Afiliasi       5.192.222 

Kr.  Nominatif Piutang Murabahah       5.192.222 

Dr. Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan  4.045.014 

Kr.  Pendapatan Kas Margin Murabahah      4.045.014 

7. Pada tanggal 27 Januari 2020, Tn. Arga mempercepat pelunasan kewajiban 

angsurannya dan seluruh sisa angsuran. Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (PSJT) BNI 
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Syariah tidak diwajibkan memberikan diskon / potongan (muqosah). Seandainya 

diberikan, maka besarnya sebesar sisa pokok pembiayaan ditambah dengan satu kali 

margin bulan bersangkutan. 

Dr. Nominatif Rekening Afiliasi         262.823.390 

Kr.  Nominatif Piutang Murabahah    262.823.982 

Dr. Pendapatan Margin yang Ditangguhkan Murabahah        2.947.982 

Kr.  Pendapatan Kas Margin Murabahah        2.947.982 

Dr. Pendapatan Margin Yang Ditangguhkan Murabahah   121.401.078 

Kr.  Nominatif Piutang Murabahah    121.401.078 

 

4.3. Kesesuaian dengan Landasan Teori 

 Secara umum analisa ini terlebih dahulu diarahkan mengenai sejarah ringkas 

perusahaan, struktur organisasi, dan aktivitas perusahaan. Dalam pembahasan tentang 

sejarah pada awal pembahasan bab ini, terlihat bahwa PT Bank BNI Syariah adalah 

perusahaan yang terus berkembang untuk memenuhi visi bank PT Bank BNI Syariah 

sebagai bank kebanggaan nasional yang unggul dalam layanan dan kinerja dengan 

menawarkan produk dan jasa perbankan yang lengkap dan berkualitas. 

 Pada dasarnya PT Bank BNI Syariah telah menerapkan konsep perbankan syariah 

yang berlaku umum pada bank – bank syariah, ini dapat dilihat dengan keberadaan DPS 

yang kedudukannya setara dengan komisaris dan berfungsi untuk mengawasi kegiatan 

usaha bank dan produk PT Bank BNI Syariah agar tidak menyimpang dari nilai – nilai 

syariah. Produk – produk PT Bank BNI Syariah adalah produk – produk yang 

merupakan praktik – praktik ekonomi syariah yang telah difatwakan oleh Dewan 
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Syariah Nasional (DSN). Satu diantara produk – produk tersebut yang penulis bahas 

adalah pembiayaan murabahah. 

Penjelasan mengenai perlakuan akuntansi transaksi murabahah yang ada di BNI 

Syariah melalui jurnal – jurnal diatas, sekarang penulis akan mencoba menganalisa 

apakah perlakuan akuntansi murabahah yang ada di BNI Syariah telah sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu PSAK No. 102 mengenai akuntansi 

murabahah. Berikut analisa yang dapat diambil oleh penulis: 
 

 Pencatatan (pengakuan dan pengukuran) 

Tabel 4.7. 
Analisis Celah Pencatatan (Pengakuan dan Pengukuran) 

No 
Perlakuan Akuntansi pada  

PT Bank BNI Syariah 

Perlakuan Akuntansi 

menurut PSAK No. 102 

Analisis Celah 

(Gap Analysis) 
1. Pada saat perolehan persediaan 

murabahah, bank akan mencatat 

sebesar harga perolehan, yaitu 

seluruh biaya yang dikeluarkan 

hingga barang tersebut siap untuk 

dipakai atau dijual 

Diakui sebagai persediaan sebesar 

biaya perolehan 

Pencatatan yang 

dilakukan BNI Syariah 

dalam perolehan 

persediaan murabahah 

telah sesuai dengan 

PSAK No. 102 

2. Pada saat penjualan persediaan 

murabahah kepada nasabah 

terealisasi, pencatatan piutang 

murabahah, sebesar pokok 

piutang murabahah yaitu harga 

pokok ditambah 

margin/keuntungan. Margin 

murabahah yang ditangguhkan 

merupakan selisih antara harga 

jual dengan nilai persediaan/harga 

pokok. 

Pada saat akad murabahah, piutang 

murabahah diakui sebesar nilai 

perolehan ditambah keuntungan 

yang disepakati 

Pencatatan yang 

dilakukan BNI Syariah 

dalam piutang 

murabahah telah sesuai 

dengan PSAK No. 102 
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No 
Perlakuan Akuntansi pada  

PT Bank BNI Syariah 

Perlakuan Akuntansi 

menurut PSAK No. 102 

Analisis Celah 

(Gap Analysis) 
3. Bank meminta kepada nasabah 

uang muka pembelian pada saat 

akad sesuai kesepakatan. Uang 

muka menjadi bagian pelunasan 

piutang murabahah apabila 

transaksi murabahah jadi 

dilaksanakan. Namun apabila 

batal, uang muka dikembalikan 

kepada nasabah setelah dikurangi 

biaya yang muncul dari akad 

tersebut3

Uang muka pembelian sebesar 

jumlah yang diterima bank pada 

saat diterima. Jika transaksi 

murabahah dilaksanakan, maka 

uang muka diakui sebagai 

pembayaran piutang. Apabila 

transaksi murabahah batal, maka 

uang muka dikembalikan kepada 

nasabah setelah dikurangi biaya 

yang dikeluarkan bank. 

Penerimaan uang muka murabahah 

dari nasabah dicatat sebagai 

kewajiban lain – uang muka 

murabahah 

. Penerimaan uang muka 

murabahah dari nasabah dicatat 

sebagai kewajiban segera – uang 

muka murabahah.  

Pencatatan yang 

dilakukan BNI Syariah 

pada saat penerimaan 

uang muka telah sesuai 

dengan PSAK No. 102. 

Namun, untuk penamaan 

buku besar dari 

peneriman uang muka 

tidak sesuai dengan 

PSAK No. 102. 

4. Pengakuan besarnya margin dan 

pokok pembiayaan murabahah 

pada BNI Syariah, menggunakan 

metode “anuitas” dengan 

besarnya pembayaran yang sama 

setiap bulannya 

Pengakuan besarnya margin dan 

pokok pembiayaan murabahah 

menurut PSAK No. 102 yaitu 

secara proposional atas jumlah 

piutang  

Pengakuan margin dan 

pokok pembiayaan 

murabahah BNI Syariah 

tidak sesuai dengan 

PSAK No. 102 

5. Apabila nasabah tidak dapat 

memenuhi piutang murabahah 

sesuai dengan yang diperjanjikan 

karena lalai atau terjadi 

wanprestasi, bank akan 

mengenakan denda, kecuali dapat 

dibuktikan bahwa nasabah tidak 

mampu melunasi karena 

Denda dikenakan jika pembeli 

lalai dalam melakukan 

kewajibannya sesuai dengan akad, 

dan denda yang diterima diakui 

sebagai bagian dana kebajikan 

Pencatatan yang 

dilakukan BNI Syariah 

dalam hal penetapan 

denda telah sesuai 

dengan PSAK No. 102 

3 Terjadi pengenaan biaya apabila nasabah membatalkan secara sepihak akad yang telah disepakati sebesar 1%. Namun, apabila 
pembatalan tersebut disebabkan sebelum terjadi akad atau masih dalam bentuk SKP, maka bank akan mengembalikan uang muka 
sepenuhnya. 
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No 
Perlakuan Akuntansi pada  

PT Bank BNI Syariah 

Perlakuan Akuntansi 

menurut PSAK No. 102 

Analisis Celah 

(Gap Analysis) 
mengalami kebangkrutan. Dana 

dari denda diperuntukkan sebagai 

dana kebajikan (qordhul hasan) 

6. Apabila sebelum jangka waktu 

pelunasan piutang tersebut jatuh 

tempo nasabah melakukan 

pelunasan dini atau percepatan 

pelunasan pembayaran angsuran, 

maka nasabah berhak mendapat 

potongan pembayaran pelunasan 

dipercepat 

Potongan pelunasan piutang 

murabahah yang diberikan kepada 

pembeli yang melunasi tepat 

waktu atau lebih cepat dari waktu 

yang disepakati diakui sebagai 

pengurang keuntungan murabahah 

Pencatatan yang 

dilakukan BNI Syariah 

pada potongan / diskon 

(Muqosah) pelunasan 

dini telah sesuai dengan 

PSAK No. 102 

  

 Penyajian  

Tabel 4.8. 
Analisis Celah Penyajian 

Perlakuan Akuntansi pada  

PT Bank BNI Syariah 

Perlakuan Akuntansi pada 

PSAK No. 102 

Analisis Celah 

(Gap Analysis) 

BNI Syariah melakukan penyajian 

piutang murabahah 

disajikan sebesar nilai bersih yang 

dapat direalisasi, yakni saldo piutang 

dikurangi penyisihan kerugian. 

Keuntungan (margin) murabahah yang 

ditangguhkan disajikan sebagai pos 

lawan piutang murabahah. 

Piutang murabahah disajikan 

sebesar nilai bersih yang dapat 

direalisasikan yaitu saldo piutang 

murabahah dikurangi dengan 

penyisihan kerugian piutang. 

Margin murabahah tangguhan 

disajikan sebagai pengurang 

(contra account) piutang 

murabahah. 

Pencatatan yang dilakukan 

oleh BNI Syariah, 

penyajiannya telah sesuai 

dengan PSAK No. 102 
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Pengungkapan  

Tabel 4.9. 
Analisis Celah Pengungkapan 

Perlakuan Akuntansi pada 

PT Bank BNI Syariah 

Perlakuan Akuntansi pada 

PSAK No. 102 

Analisis Celah 

(Gap Analysis) 
Kebijakan akuntansi di BNI Syariah juga 

mengungkapkan tentang transaksi – 

transaksi murabahah seperti perolehan aset 

murabahah,  margin/keuntungan 

murabahah, rincian piutang murabahah 

(jumlah, jangka waktu, jenis valuta, dan 

kualitas piutang, serta kebijakan akuntansi 

mengenai penyisihan penghapusan 

piutang), dan jumlah piutang murabahah 

yang diberikan kepada pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa. 

Hal – hal yang harus diungkapkan 

dalam catatan atas laporan keuangan 

adalah hal – hal yang terkait dengan 

transaksi murabahah tetapi tidak 

terbatas pada harga perolehan aset 

murabahah, janji pemesanan dalam 

murabahah berdasarkan pesanan 

sebagai kewajiban atau bukan dan 

yang diperlukan sesuai dengan PSAK 

No. 101 tentang Penyajian Laporan 

Keuangan Syariah. 

Pengungkapan 

yang dilakukan 

oleh BNI Syariah, 

penyajiannya telah 

sesuai dengan 

PSAK No. 102 

 

 Setelah dipelajari dan dibandingkan, bahwa penerapan akuntansi pembiayaan 

murabahah yang dijalankan oleh PT Bank BNI Syariah belum sepenuhnya sesuai 

dengan yang diatur oleh PSAK No. 102. 

 Dari segi aktivitas dan operasional, PT Bank BNI Syariah telah menghasilkan 

produk – produk yang sesuai syariah dan menjalankannya sesuai dengan prinsip – 

prinsip syariah. Kemudian, menyoroti tentang praktik pembiayaan murabahah itu 

sendiri, dapat dinyatakan bahwa praktik pembiayaan murabahah pada PT Bank BNI 

Syariah dari segi operasionalnya telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan praktik 

pembiayaan murabahah secara umum. Dalam hal praktiknya, pihak bank tidak 

menghadapi kendala – kendala yang berarti, karena hasil yang dicapai tersebut 

didukung oleh strategi bisnis yang tepat, penyempurnaan proses bisnis, dan peningkatan 
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kualitas sumber daya manusia, serta didukung dengan berbagai usaha penyempurnaan 

secara terus-menerus dalam bidang kepatuhan atas tata kelola perusahaan, sistem 

manajemen risiko, sistem audit internal, organisasi, teknologi, dan pengembangan 

jaringan. Pembiayaan murabahah ini banyak digunakan untuk pembiayaan pada ritel 

konsumtif. Perkembangan pembiayaan ritel konsumtif ini dipengaruhi beberapa faktor 

antara lain tingginya permintaan konsumen yang didorong oleh meningkatnya daya beli 

dan kecepatan proses serta besaran angsuran yang relatif terjangkau. 

 Dari analisis yang dijelaskan dalam tabel diatas, terdapat dua ketidaiksesuaian antara 

pencatatan akuntansi dalam PSAK No. 102 dengan Pedoman Pembukuan Jurnal 

Akuntansi Murabahah di BNI Syariah. Pertama, adanya ketidaksesuaian penamaan 

buku besar dari penerimaan uang muka dari nasabah dan yang kedua, dalam hal 

perbedaan dari pengakuan pokok dan margin murabahah. 

 Pertama, adanya ketidaksesuaian penamaan buku besar dari penerimaan uang muka 

murabahah. Pada pedoman yang diatur oleh PSAK No. 102, penerimaan uang muka 

murabahah dicatat sebagai kewajiban lain – uang muka murabahah, sedangkan 

pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh BNI Syariah dicatat sebagai kewajiban segera 

– uang muka murabahah. Seperti yang telah diketahui bahwa antara kewajiban lain dan 

kewajiban segera memiliki perbedaan makna. Kewajiban lain dapat diartikan sebagai 

kewajiban yang tidak masuk ke dalam transaksi utama dan berisikan kewajiban – 

kewajiban yang tidak dapat diklasifikasikan ke kewajiban lainnya, sedangkan untuk 

kewajiban segera diartikan sebagai kewajiban bank kepada pihak lain yang sifatnya 

wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan 

sebelumnya. 
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 Pada PSAK No. 102, tidak ada yang penamaan buku besarnya dicatat sebagai 

kewajiban segera, sehingga bisa diklasifikasikan atau disamakan dengan kewajiban 

lain, sedangkan BNI Syariah, kewajiban lain tersebut tidak relevan dank arena BNI 

Syariah memiliki akun buku besar kewajiban segera, sehingga akan lebih cocok untuk 

mengklasifikasikan penerimaan uang muka murabahah dari nasabah pada kewajiban 

segera. Alasan BNI Syariah melakukan pencatatan dengan kewajiban segera adalah 

karena penerimaan uang muka dari nasabah tersebut memang sifatnya harus segera 

dilaksanakan dan tidak untuk disimpan dalam jangka waktu yang lama. Terlihat bahwa 

ketiika menerima uang muka tersebut, BNI Syariah dalam hari yang sama langsung 

menghapusnya dengan nominatif piutang murabahah. Namun, perbedaan penamaan 

buku besar tersebut tidak bertentangan dengan PSAK No. 102. 

Kedua, terdapat ketidaksesuaian pengakuan pokok dan margin antara yang diatur 

dalam PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah dengan yang diterapkan pada BNI 

Syariah. Pada PSAK No. 102 paragraf 23 (b) (ii) dan paragraf 24, menyatakan bahwa 

pengakuan keuntungan dilakukan secara proposional atas jumlah piutang yang berhasil 

ditagih. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa pengakuan pokok dan 

keuntungannya diharuskan dilakukan secara merata dan tetap selama jangka waktu 

angsuran. Jadi dalam murabahah bank syariah, jumlah angsuran akan dibagi secara 

merata / proposional sepanjang jangka waktu pembiayaan yang disepakati bersama. 

Penerapan pengakuan pokok dan keuntungan tersebut berbeda prakteknya dengan 

yang diterapkan oleh BNI Syariah. Sekarang ini BNI Syariah telah menggunakan 

metode “anuitas” dalam pengakuan pokok dan keuntungan dari pembiayaan murabahah 

tersebut. Walaupun dengan metode “anuitas”, tetapi pembayaran angsuran setiap 

Kajian Penerapan..., Siti Rohani Ayuningrum, Ak.-IBS, 2011



bulannya tetap sama dan total margin murabahah tidak akan berubah. Penerapan yang 

terjadi pada BNI Syariah, keuntungannya akan diakui lebih besar di awal dan dengan 

angsuran pokok yang lebih kecil, untuk kemudian pada tahun – tahun berikutnya 

angsuran pokok akan lebih besar dari angsuran keuntungannya yang semakin mengecil. 

BNI Syariah mengatakan bahwa alasan mereka menetapkan pengakuan pokok dan 

keuntungan tersebut berdasarkan metode “anuitas” karena kemungkinan adanya risiko 

yang lebih besar akan datang di kemudian hari, sehingga mereka menginginkan untuk 

mendapat keuntungan yang lebih besar di awal angsuran, saldo pokok pembiayaan 

tidak cepat turun nilainya, dan juga dalam rangka meningkatkan kompetitif dengan 

perbankan dan perbankan syariah lainnya. 

 Hal yang dilakukan oleh BNI Syariah ini telah mendapat izin dari otoritas perbankan 

Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Menurut surat BI No. 9/634/DPbS yang dikirimkan 

oleh Bank Indonesia kepada seluruh bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah di Indonesia, dinyatakan bahwa adanya penyempurnaan 

ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 

(PAPSI) tahun 2003 pada Bagian III. F.1. Piutang Murabahah point 3, penjelasan huruf 

I, yang berbunyi: 

“Apabila transaksi murabahah pembayarannya dilakukan secara angsuran atau 

tangguh, maka pengakuan porsi pokok dan keuntungan harus dilakukan secara merata 

dan tetap selama jangka waktu angsuran. Apabila nasabah melakukan pembayaran 

angsuran lebih kecil dari kewajibannya maka pengakuan pendapatan untuk perhitungan 

distribusi hasil usaha dilakukan secara proposional atau sebanding dengan porsi margin 

yang terkandung dalam angsuran.” 

Diubah menjadi: 
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“Apabila transaksi murabahah pembayarannya dilakukan secara angsuran atau 

tangguh, maka pengakuan pokok dan pendapatan dilakukan secara proposional sesuai 

dengan praktek akuntansi perbankan yang berlaku umum.” 

Menurut Bank Indonesia4

Alasan yang mendasari bagi Bank Indonesia dalam memberikan izin untuk 

menggunakan metode “anuitas” ini adalah pertama, lebih kepada bank syariah yang 

seiring waktu keberatan dengan menggunakan metode proposional dalam pengakuan 

pokok dan margin murabahah dan menginginkan untuk menjadi metode “anuitas”, 

tetapi “anuitas” yang memiliki total margin yang sudah ditetapkan di awal dan tidak 

akan berubah. Mereka mengatakan bahwa sebenarnya isu mengenai metode 

proposional dan anuitas ini tidak diatur dalam fatwa secara eksplisit, fatwa tersebut 

, surat tersebut dapat diartikan bahwa Bank Indonesia 

memberikan izin bagi perbankan syariah dalam melakukan pengakuan pokok dan 

keuntungan sama dengan praktek akuntansi di perbankan secara umum yaitu metode 

“anuitas”, bukan anuitas yang seperti di bank konvensional tetapi metode yang mirip 

dengan anuitas di bank konvensional. Tetapi perlu di cermati lebih dalam bahwa Bank 

Indonesia disini bermaksud bahwa dengan menggunakan metode “anuitas” ini adalah 

metode “anuitas” yang terbatas dan tidak dilepaskan seperti anuitas seperti bank 

konvensional, yang artinya bahwa “anuitas” yang masih berprinsip syariah, yaitu yang 

jumlah dari margin murabahah tersebut akan tetap sama atau tidak berubah, walaupun 

pengakuan pokok dan margin setiap bulannya berubah – ubah. Bank Indonesia akan 

tetap berada pada koridor syariah dan tidak mungkin akan bertentangan dengan prinsip 

syariah.  

4 Direktorat Perbankan Syariah – Bank Indonesia, berdasarkan wawancara dengan Gunawan Setyo, Analis Bank Muda Senior DPbS – BI, 
pada tanggal 11 Juli 2011 
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tidak mempermasalahkan, mereka hanya mengutarakan bahwa murabahah yang diatur 

tersebut adalah harga pokok telah disebutkan dan margin disepakati jumlahnya. 

Sehingga bagaimana bank syariah menggunakan metode pengakuan pokok dan margin, 

Bank Indonesia membolehkan untuk menggunakan metode apa yang dapat digunakan.  

Alasan yang kedua adalah Bank Indonesia berkeinginan bahwa bank syariah 

memiliki playing field level (tingkat pengaturan) yang tidak jauh beda dari bank 

konvensional, seperti misalnya dalam pendekatan menghitung return atau bagi hasil 

kepada nasabah dari pendapatan atas dana yang tersalurkan, artinya bahwa pendapatan 

yang lebih besar (pada awal pembiayaan murabahah) akan menghasilkan bagi hasil 

yang besar juga, jadi bisa membuat perbankan syariah ini akan lebih berkompetitif 

dengan bank kovensional ketika memberikan bunga, sehingga akan lebih menarik bagi 

nasabah untuk menabung atau menempatkan dana mereka pada bank syariah. 

Kemudian, alasan yang ketiga adalah adanya kesulitan bagi perbankan syariah 

tersebut dalam mencari nasabah yang bagus dalam bank menyalurkan pembiayaan. 

Maksudnya adalah jika menggunakan metode proposional, saldo pokok pembiayaan 

akan cepat turun dan nilai saldo pokok pembiayaan tersebut akan relatif lebih kecil dari 

“anuitas”. Sedangkan dengan kalau menggunakan metode “anuitas” nilai saldo 

pokoknya akan lebih tinggi karena pengurangan pokoknya lebih kecil dari proposional. 

Ini artinya dengan menggunakan metode proposional, bank harus memperbaiki nilai 

pembiayaan yang cepat turun tersebut dengan segera melakukan pembiayaan kepada 

nasabah, tetapi dalam mendapatkan atau mencari nasabah yang baik dalam pembiayaan 

tersebut sulit bagi bank untuk memperbaiki pembiayaan yang disalurkan tersebut. 

Seperti misalnya, angsuran pada bulan ke-106 yaitu pada tanggal 27 Januari 2020, sisa 
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pokok pembiayaan untuk metode “anuitas” (lampiran 1) adalah kurang lebih sebesar Rp 

259 juta, sedangkan sisa pokok pembiayaan untuk metode proposional (lampiran 2) 

adalah kurang lebih sebesar Rp 164 juta. Diantara  kedua nilai tersebut, terlihat bahwa 

dengan metode proposional, nilai pokok sangat jauh besarnya dengan “anuitas”. Hal 

tersebut karena dengan metode proposional lebih cepat turun nilai pokoknya 

dibandingkan “anuitas” yang pengurang pokoknya lebih kecil sehingga nilainya tetap 

terjaga besarnya. Dengan nilai pokok yang lebih cepat turun tersebut artinya bahwa 

adanya pokok pembiayaan yang terkonversi menjadi kas, seperti yang telah dijelaskan 

bahwa kas tersebut harus segera disalurkan untuk pembiayaan. Namun, dalam 

penyaluran pembiayaan ke nasabah yang baik itu sangat sulit bagi bank syariah. 

Alasan yang terakhir adalah return yang akan dibagikan kepada nasabah, bank 

syariah dan Bank Indonesia menginginkan bagaimana agar nasabah atau deposan 

mendapatkan bagi hasil lebih tinggi atau sama dengan bank konvensional. 

 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam hal perubahan metode pengakuan pokok dan 

margin dari bank syariah, sampai saat ini belum ada pernyataan akan di revisi atau 

belum ada surat edaran untuk merubah metode pengakuan pokok dan margin yang 

berdasarkan metode proposional. IAI akan tetap berada pada pendirian PSAK No. 102 

tersebut yaitu dengan mengakui porsi pokok dan keuntungan yang dilakukan secara 

merata dan tetap selama jangka waktu angsuran. Bank syariah yang melakukan 

perubahan metode pengakuan tersebut walaupun telah sesuai dengan izin dari Bank 

Indonesia, tetapi menurut PSAK No. 102 akan tetap saja tidak sesuai. 

 Mengenai surat yang diberikan kepada seluruh perbankan di Indonesia yang 

menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, sebenarnya IAI menyerahkan 
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sepenuhnya kepada Bank Indonesia sebagai yang memiliki wewenang atau yang 

menjadi regulator perbankan dan perbankan syariah di Indonesia. Jadi jika Bank 

Indonesia sudah mengizinkan hal tersebut, berarti bahwa perbankan syariah dapat 

menjalankan kegiatan operasionalnya menurut surat yang dikirimkan, walaupun surat 

tersebut tidak sesuai dengan pengakuan pokok dan margin yang ada di PSAK No. 102.  

Dalam penerapan metode “anuitas” dan metode proposional di BNI Syariah akan 

terlihat pada misalnya penerapan Pembayaran Sebelum Jatuh Tempo (PSJT). Jika 

terdapat bahwa nasabah yang ingin PSJT, pembayarannya itu sejumlah sisa kewajiban  

yang belum dibayarkan, tetapi BNI Syariah tersebut diperbolehkan memberikan 

potongan sesuai dengan kebijakannya, seperti yang difatwakan DSN bahwa besar 

potongan diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS5

5 Fatwa DSN MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah 

 dan tidak boleh 

diperjanjikan di awal akad. Dengan menggunakan metode proposional, seperti terlihat 

pada lampiran tabel angsuran metode proposional (lampiran 2), penulis mengambil 

contoh seperti simulasi akuntansi murabahah pada PT Bank BNI Syariah diatas, 

misalnya PSJT pada tanggal 27 Januari 2020 (bulan ke 106), sisa kewajibannya adalah 

sebesar Rp 384.224.445. Telah diketahui diatas bahwa BNI Syariah menetapkan 

kebijakan dalam potongan murabahah yaitu sisa pokok ditambah dengan satu kali 

margin yaitu menjadi sebesar  Rp 169.636.667 (jumlah dari Rp 166.666.667 ditambah 

dengan Rp 2.970.000) yang harus dibayarkan nasabah dan mendapat potongan kurang 

lebih Rp 214.587.778. Sedangkan dengan metode “anuitas”, seperti terlihat pada tabel 

angsuran metode “anuitas” (lampiran 1), niai sisa kewajibannya kurang lebih akan sama 

dengan metode proposional yaitu sebesar Rp 384.224.468, tetapi setelah diberikan 
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potongan dengan menambahkan sisa pokok ditambah dengan satu kali margin, maka 

nasabah akan membayar sebesar Rp 265.067.630 (jumah dari Rp 262.119.648 dengan 

Rp 2.947.982) dan memberikan potongan kurang lebih sebesar Rp 119.156.838. Jika 

dilihat seperti itu saja, sudah pasti akan terlihat jauh perbedaannya bagi nasabah untuk 

membayar setelah dikurangi potongan, untuk itu sebenarnya dalam praktek pada BNI 

Syariah jika masih menggunakan metode proposional dan ada yang menginginkan 

pelunasan dini, pembayarannya tersebut akan dikonversi terlebih dahulu dengan metode 

anuitas, dengan rumus pelunasan: 

Sisa Pokok Proposional Flat     Rp  xx 

Margin Yang Seharusnya Dibayar Efektif Rp xx 

Margin Yang Telah Dibayar Flat  Rp xx    Rp xx

Total Pelunasan       Rp xx 

 + 

Dengan menggunakan rumus tersebut, maka BNI Syariah akan mendapatkan 

pembayaran dari nasabah yang jumlahnya tidak jauh berbeda dengan menggunakan 

metode “anuitas”. Berdasarkan tabel simulasi, BNI Syariah akan mendapatkan sebesar 

Rp 262.119.624 dan memberikan potongan kurang lebih sekitar Rp 122.104.821. 

Sehingga BNI Syariah akan mendapatkan lebih tinggi bila menggunakan metode 

“anuitas” dibandingkan dengan memberikan potongan dengan menggunakan metode 

proposional. 

Perlu dijelaskan bahwa nasabah disini. bahwa nasabah tidak akan dirugikan oleh 

BNI Syariah. Secara jujur, memang BNI Syariah akan lebih mendapat keuntungan, 

terutama keuntungan yang lebih besar di awal jika menggunakan metode “anuitas” 

daripada dengan menggunakan proposional, tetapi karena seharusnya nasabah 

membayar kewajiban sejumlah Rp 384 juta lalu dengan kelapangan atau kebaikan dari 
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BNI Syariah akhirnya diberikan potongan, hal ini tentu tidak akan merugikan nasabah. 

Nasabah akan tetap membayar jauh lebih murah dari sisa kewajiban yang seharusnya. 

Pada saat ini, apa yang telah dilakukan oleh BNI Syariah dengan mengakui pokok 

dan margin berdasarkan metode “anuitas” memang telah disetujui oleh Bank Indonesia. 

Pengakuan keuntungan yang lebih besar di awal tersebut dinilai oleh BNI Syariah akan 

lebih menguntungkan dan memiliki prospek yang lebih baik serta dirasakan bisa sama 

dengan bank konvensional dalam mengembangkan usahanya. Dewan Pengawas Syariah 

dan auditor ekternal dari BNI Syariah juga tidak memberikan pendapat atau keterangan 

atas perubahan metode tersebut. Karena menurut BNI Syariah pengakuan keuntungan 

hanyalah sebuah metode atau teknik bagaimana mem-proporsikan masing – masing 

pengakuan keuntungan dan pokoknya. Menurut Bank Indonesia, hal tersebut juga telah 

dipikirkan dan disesuaikan dengan prinsip syariah dan mereka mengatakan hal apa yang 

bisa didekatkan dengan bank konvensional tapi tidak menyimpang dengan konsep 

syariah. 

Sebenarnya Bank Indonesia dalam hal ini tidak melarang bagi bank syariah untuk 

menggunakan metode berdasarkan PSAK No. 102 atau berdasarkan metode “anuitas”. 

Namun sebenarnya kalau perbankan syariah tersebut menggunakan metode “anuitas” 

tidak sejalan dengan filosofi pengakuan margin perbankan syariah yang mengharuskan 

pengakuannya dilakukan secara merata dan proposional sesuai dengan jangka waktu 

pembayaran. Apalagi BNI Syariah mengatakan bahwa alasannya menggunakan 

“anuitas” adalah kemungkinan adanya risiko yang lebih besar yang akan datang di 

kemudian hari sehingga menginginkan mendapat keuntungan lebih besar di awal 

angsuran. Hal ini bisa dikatakan hampir sama dengan konsep nilai waktu dari uang 
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(time value of money) yaitu menganggap uang sekarang lebih berharga daripada uang di 

masa mendatang. 

Yang diharapkan oleh BNI syariah yang didukung oleh Bank Indonesia adalah 

dalam rangka untuk meningkatkan kompetitif dengan bank konvensional dalam 

mendapatkan keuntungan atas pengunaan asetnya serta memiliki prospek bisnis yang 

baik untuk ke depannya. Namun sebaiknya hal tersebut tidak hanya melihat dari sisi 

return yang akan diberikan kepada masyarakat, tetapi juga memperhatikan dari sisi 

praktek dan operasional bank syariah yang sebenarnya, karena praktek di bank 

konvensional dengan bank syariah itu berbeda, jadi level playing field-nya juga harus 

berbeda. 

Penulis berpendapat bahwa walaupun metode “anuitas” ini hanya merupakan metode 

perhitungan saja dan tidak mendapat sanggahan dari DSN – MUI maupun DPS, tetapi 

akan lebih baik apabila tetap berada pada PSAK No. 102 saja karena sudah menjadi 

pedoman awal yang mendasar bagi praktek di bank syariah. 

Untuk Bank Indonesia sebagai pembuat kebijakan atas perbankan di Indonesia, 

sebaiknya perubahan tersebut tidak dalam bentuk surat mengenai suatu kebijakan baru, 

namun sebaiknya dibuat dalam sebuah kebijakan resmi misalnya dengan perubahan 

Peraturan Bank Indonesia, karena surat yang dibuat tersebut tidak dapat menjelaskan 

secara tepat atau tidak jelas. Pada pedoman awalnya sudah jelas apa dan bagaimana 

yang harus dilakukan oleh bank syariah mengenai pengakuan pokok dan marginnya. 

Kemudian dengan adanya ketidaksamaan antara IAI dengan Bank Indonesia tersebut 

dapat menunjukkan bahwa Bank Indonesia tidak melakukan pembicaraan dengan pihak 

IAI terlebih dahulu, padahal pada saat merumuskan PAPSI, Bank Indonesia dengan IAI 
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berkerjasama, sehingga apabila ada perubahan seperti ini seharusnya kembali 

membicarakannya dengan IAI. Hal yang diharapkan adalah Bank Indonesia 

menetapkan ketentuan yang jelas mengenai penggunaan metode yang tepat sesuai 

dengan prinsip syariah. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di perbankan syariah 

dan masyarakat pengguna jasa bank syariah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari uraian yang dijelaskan penulis mengenai permasalahan dan tujuan penelitian 

tentang penerapan akuntansi pembiayaan murabahah menurut PSAK No. 102 pada PT 

Bank BNI Syariah, maka dapat dihasilkan kesimpulan bahwa secara garis besar 

perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh PT Bank 

BNI Syariah sudah sesuai, namun terdapat dua ketidaksesuaian yaitu pertama, adanya 

perbedaan penamaan buku besar dari penerimaan uang muka dari nasabah dan kedua, 

adanya ketidaksesuaian pengakuan pokok dan margin murabahah antara pencatatan 

akuntansi di PSAK No. 102 dengan Pedoman Pembukuan Jurnal Akuntansi Murabahah 

di PT Bank BNI Syariah. 

Pertama, perbedaan penamaan buku besar dari penerimaan uang muka dari nasabah 

pada PSAK No. 102 dicatat sebagai kewajiban lain – uang muka murabahah, sedangkan 

yang dilakukan oleh BNI Syariah dicatat sebagai kewajiban segera – uang muka 

murabahah. Kedua, untuk perbedaan pengakuan pokok dan margin murabahah, 

pengakuan dari pokok dan margin menurut PSAK No. 102 dilakukan secara merata dan 

tetap atau proposional selama jangka waktu angsuran. Pada BNI Syariah, 

pembayarannya sama setiap angsuran dan total margin dan pokok murabahah tetap, 

tetapi dalam menghitung pengakuan besarnya pokok dan margin  menggunakan metode 

”anuitas”. Hal ini telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, yang mengizinkan 
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bagi bank syariah dalam menggunakan metode ”anuitas”. Metode ”anuitas” ini berbeda 

dari bank konvensional, karena total margin murabahah tidak akan berubah ketika suku 

bunga berubah selama masa akad. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari 

Bank Indonesia menurut surat BI yang dikirimkan No. 9/634/DPbS perihal Perlakuan 

Akuntansi atas Pengakuan Keuntungan Murabahah, yang mulai berlaku pada 2008.  

 

5.2. Saran 

Dari hasil penelitian maupun wawancara yang penulis dapatkan selama melakukan 

penelitian di PT Bank BNI Syariah, maka penulis mencoba memberikan saran yang 

mungkin dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh PT Bank BNI Syariah 

dalam penerapan akuntansi pembiayaan murabahah di tahun yang akan datang. 

PT Bank BNI Syariah telah melaksanakan seluruh proses penerapan akuntansi 

pembiayaan murabahah dengan baik, maka senantiasa hal ini dapat dipertahankan 

bahkan senantiasa ditingkatkan di masa – masa mendatang, maka penulis memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. PSAK No. 102 yang merupakan pedoman dalam perlakuan akuntansi bank syariah di 

dalam prakteknya harus tetap dijadikan dalam operasional PT Bank BNI Syariah 

2. BNI Syariah dalam memberikan potongan kepada nasabah yang melakukan 

pelunasan dini terus berjalan sesuai dengan syariah dan dengan kebijakan serta 

pertimbangan yang benar – benar jauh dari kata riba serta yang dicari bukan hanya 

semata – mata keuntungan saja, melainkan juga dalam rangka menolong sesama 

manusia. 
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3. Dalam menetapkan aturan mengenai pengakuan pokok dan margin ini akan lebih 

baik lagi jika Bank Indonesia dan IAI bisa berjalan bersama – sama atau melakukan 

harmonisasi dan tidak ada perbedaan dalam hal pengakuan pokok dan margin 

murabahah, sehingga tidak membingungkan bagi masyarakat yang kurang paham 

mengenai hal tersebut. 

4. 

5. 

Untuk penelitian berikutnya, karena ada keterkaitan antara pembiayaan murabahah 

dengan perpajakan, maka diharapkan agar dapat melakukan penelitian lebih dalam 

mengenai perpajakan pada pembiayaan murabahah. Hal itu dikarenakan keterbatasan 

dalam pembahasan yang dilakukan oleh penulis. 

Penelitian berikutnya juga dapat dilakukan dengan mengambil seluruh sampel 

perbankan syariah di Indonesia guna melihat bagaimana perbandingan dari 

penerapan akuntansi pembiayaan murabahah dari seluruh perbankan syariah di 

Indonesia. 
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Lampiran 2

Bulan 
ke-

Angsuran Saldo Pokok Angsuran Pokok Angsuran Margin Saldo Margin Saldo Kewajiban

400,000,000Rp   534,600,000Rp      934,600,000Rp     
1 5,192,222Rp    397,777,778Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      531,630,000Rp      929,407,778Rp     
2 5,192,222Rp    395,555,556Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      528,660,000Rp      924,215,556Rp     
3 5,192,222Rp    393,333,334Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      525,690,000Rp      919,023,334Rp     
4 5,192,222Rp    391,111,112Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      522,720,000Rp      913,831,112Rp     
5 5,192,222Rp    388,888,889Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      519,750,000Rp      908,638,889Rp     
6 5,192,222Rp    386,666,667Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      516,780,000Rp      903,446,667Rp     
7 5,192,222Rp    384,444,445Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      513,810,000Rp      898,254,445Rp     
8 5,192,222Rp    382,222,223Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      510,840,000Rp      893,062,223Rp     
9 5,192,222Rp    380,000,000Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      507,870,000Rp      887,870,000Rp     

10 5,192,222Rp    377,777,778Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      504,900,000Rp      882,677,778Rp     
11 5,192,222Rp    375,555,556Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      501,930,000Rp      877,485,556Rp     
12 5,192,222Rp    373,333,334Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      498,960,000Rp      872,293,334Rp     
13 5,192,222Rp    371,111,112Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      495,990,000Rp      867,101,112Rp     
14 5,192,222Rp    368,888,889Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      493,020,000Rp      861,908,889Rp     
15 5,192,222Rp    366,666,667Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      490,050,000Rp      856,716,667Rp     
16 5,192,222Rp    364,444,445Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      487,080,000Rp      851,524,445Rp     
17 5,192,222Rp    362,222,223Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      484,110,000Rp      846,332,223Rp     
18 5,192,222Rp    360,000,000Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      481,140,000Rp      841,140,000Rp     
19 5,192,222Rp    357,777,778Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      478,170,000Rp      835,947,778Rp     
20 5,192,222Rp    355,555,556Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      475,200,000Rp      830,755,556Rp     
21 5,192,222Rp    353,333,334Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      472,230,000Rp      825,563,334Rp     
22 5,192,222Rp    351,111,112Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      469,260,000Rp      820,371,112Rp     
23 5,192,222Rp    348,888,889Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      466,290,000Rp      815,178,889Rp     
24 5,192,222Rp    346,666,667Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      463,320,000Rp      809,986,667Rp     
25 5,192,222Rp    344,444,445Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      460,350,000Rp      804,794,445Rp     
26 5,192,222Rp    342,222,223Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      457,380,000Rp      799,602,223Rp     
27 5,192,222Rp    340,000,000Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      454,410,000Rp      794,410,000Rp     
28 5,192,222Rp    337,777,778Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      451,440,000Rp      789,217,778Rp     
29 5,192,222Rp    335,555,556Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      448,470,000Rp      784,025,556Rp     
30 5,192,222Rp    333,333,334Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      445,500,000Rp      778,833,334Rp     
31 5,192,222Rp    331,111,112Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      442,530,000Rp      773,641,112Rp     
32 5,192,222Rp    328,888,889Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      439,560,000Rp      768,448,889Rp     
33 5,192,222Rp    326,666,667Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      436,590,000Rp      763,256,667Rp     
34 5,192,222Rp    324,444,445Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      433,620,000Rp      758,064,445Rp     
35 5,192,222Rp    322,222,223Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      430,650,000Rp      752,872,223Rp     
36 5,192,222Rp    320,000,000Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      427,680,000Rp      747,680,000Rp     
37 5,192,222Rp    317,777,778Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      424,710,000Rp      742,487,778Rp     
38 5,192,222Rp    315,555,556Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      421,740,000Rp      737,295,556Rp     
39 5,192,222Rp    313,333,334Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      418,770,000Rp      732,103,334Rp     
40 5,192,222Rp    311,111,112Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      415,800,000Rp      726,911,112Rp     
41 5,192,222Rp    308,888,889Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      412,830,000Rp      721,718,889Rp     
42 5,192,222Rp    306,666,667Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      409,860,000Rp      716,526,667Rp     
43 5,192,222Rp    304,444,445Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      406,890,000Rp      711,334,445Rp     
44 5,192,222Rp    302,222,223Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      403,920,000Rp      706,142,223Rp     
45 5,192,222Rp    300,000,000Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      400,950,000Rp      700,950,000Rp     
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46 5,192,222Rp    297,777,778Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      397,980,000Rp      695,757,778Rp     
47 5,192,222Rp    295,555,556Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      395,010,000Rp      690,565,556Rp     
48 5,192,222Rp    293,333,334Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      392,040,000Rp      685,373,334Rp     
49 5,192,222Rp    291,111,112Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      389,070,000Rp      680,181,112Rp     
50 5,192,222Rp    288,888,889Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      386,100,000Rp      674,988,889Rp     
51 5,192,222Rp    286,666,667Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      383,130,000Rp      669,796,667Rp     
52 5,192,222Rp    284,444,445Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      380,160,000Rp      664,604,445Rp     
53 5,192,222Rp    282,222,223Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      377,190,000Rp      659,412,223Rp     
54 5,192,222Rp    280,000,000Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      374,220,000Rp      654,220,000Rp     
55 5,192,222Rp    277,777,778Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      371,250,000Rp      649,027,778Rp     
56 5,192,222Rp    275,555,556Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      368,280,000Rp      643,835,556Rp     
57 5,192,222Rp    273,333,334Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      365,310,000Rp      638,643,334Rp     
58 5,192,222Rp    271,111,112Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      362,340,000Rp      633,451,112Rp     
59 5,192,222Rp    268,888,889Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      359,370,000Rp      628,258,889Rp     
60 5,192,222Rp    266,666,667Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      356,400,000Rp      623,066,667Rp     
61 5,192,222Rp    264,444,445Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      353,430,000Rp      617,874,445Rp     
62 5,192,222Rp    262,222,223Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      350,460,000Rp      612,682,223Rp     
63 5,192,222Rp    260,000,000Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      347,490,000Rp      607,490,000Rp     
64 5,192,222Rp    257,777,778Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      344,520,000Rp      602,297,778Rp     
65 5,192,222Rp    255,555,556Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      341,550,000Rp      597,105,556Rp     
66 5,192,222Rp    253,333,334Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      338,580,000Rp      591,913,334Rp     
67 5,192,222Rp    251,111,112Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      335,610,000Rp      586,721,112Rp     
68 5,192,222Rp    248,888,889Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      332,640,000Rp      581,528,889Rp     
69 5,192,222Rp    246,666,667Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      329,670,000Rp      576,336,667Rp     
70 5,192,222Rp    244,444,445Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      326,700,000Rp      571,144,445Rp     
71 5,192,222Rp    242,222,223Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      323,730,000Rp      565,952,223Rp     
72 5,192,222Rp    240,000,000Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      320,760,000Rp      560,760,000Rp     
73 5,192,222Rp    237,777,778Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      317,790,000Rp      555,567,778Rp     
74 5,192,222Rp    235,555,556Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      314,820,000Rp      550,375,556Rp     
75 5,192,222Rp    233,333,334Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      311,850,000Rp      545,183,334Rp     
76 5,192,222Rp    231,111,112Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      308,880,000Rp      539,991,112Rp     
77 5,192,222Rp    228,888,889Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      305,910,000Rp      534,798,889Rp     
78 5,192,222Rp    226,666,667Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      302,940,000Rp      529,606,667Rp     
79 5,192,222Rp    224,444,445Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      299,970,000Rp      524,414,445Rp     
80 5,192,222Rp    222,222,223Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      297,000,000Rp      519,222,223Rp     
81 5,192,222Rp    220,000,000Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      294,030,000Rp      514,030,000Rp     
82 5,192,222Rp    217,777,778Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      291,060,000Rp      508,837,778Rp     
83 5,192,222Rp    215,555,556Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      288,090,000Rp      503,645,556Rp     
84 5,192,222Rp    213,333,334Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      285,120,000Rp      498,453,334Rp     
85 5,192,222Rp    211,111,112Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      282,150,000Rp      493,261,112Rp     
86 5,192,222Rp    208,888,889Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      279,180,000Rp      488,068,889Rp     
87 5,192,222Rp    206,666,667Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      276,210,000Rp      482,876,667Rp     
88 5,192,222Rp    204,444,445Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      273,240,000Rp      477,684,445Rp     
89 5,192,222Rp    202,222,223Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      270,270,000Rp      472,492,223Rp     
90 5,192,222Rp    200,000,000Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      267,300,000Rp      467,300,000Rp     
91 5,192,222Rp    197,777,778Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      264,330,000Rp      462,107,778Rp     
92 5,192,222Rp    195,555,556Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      261,360,000Rp      456,915,556Rp     
93 5,192,222Rp    193,333,334Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      258,390,000Rp      451,723,334Rp     
94 5,192,222Rp    191,111,112Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      255,420,000Rp      446,531,112Rp     
95 5,192,222Rp    188,888,889Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      252,450,000Rp      441,338,889Rp     
96 5,192,222Rp    186,666,667Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      249,480,000Rp      436,146,667Rp     

Kajian Penerapan..., Siti Rohani Ayuningrum, Ak.-IBS, 2011



97 5,192,222Rp    184,444,445Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      246,510,000Rp      430,954,445Rp     
98 5,192,222Rp    182,222,223Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      243,540,000Rp      425,762,223Rp     
99 5,192,222Rp    180,000,000Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      240,570,000Rp      420,570,000Rp     

100 5,192,222Rp    177,777,778Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      237,600,000Rp      415,377,778Rp     
101 5,192,222Rp    175,555,556Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      234,630,000Rp      410,185,556Rp     
102 5,192,222Rp    173,333,334Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      231,660,000Rp      404,993,334Rp     
103 5,192,222Rp    171,111,112Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      228,690,000Rp      399,801,112Rp     
104 5,192,222Rp    168,888,889Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      225,720,000Rp      394,608,889Rp     
105 5,192,222Rp    166,666,667Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      222,750,000Rp      389,416,667Rp     
106 5,192,222Rp    164,444,445Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp     219,780,000Rp      384,224,445Rp     
107 5,192,222Rp    162,222,223Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      216,810,000Rp      379,032,223Rp     
108 5,192,222Rp    160,000,000Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      213,840,000Rp      373,840,000Rp     
109 5,192,222Rp    157,777,778Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      210,870,000Rp      368,647,778Rp     
110 5,192,222Rp    155,555,556Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      207,900,000Rp      363,455,556Rp     
111 5,192,222Rp    153,333,334Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      204,930,000Rp      358,263,334Rp     
112 5,192,222Rp    151,111,112Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      201,960,000Rp      353,071,112Rp     
113 5,192,222Rp    148,888,889Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      198,990,000Rp      347,878,889Rp     
114 5,192,222Rp    146,666,667Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      196,020,000Rp      342,686,667Rp     
115 5,192,222Rp    144,444,445Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      193,050,000Rp      337,494,445Rp     
116 5,192,222Rp    142,222,223Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      190,080,000Rp      332,302,223Rp     
117 5,192,222Rp    140,000,000Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      187,110,000Rp      327,110,000Rp     
118 5,192,222Rp    137,777,778Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      184,140,000Rp      321,917,778Rp     
119 5,192,222Rp    135,555,556Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      181,170,000Rp      316,725,556Rp     
120 5,192,222Rp    133,333,334Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      178,200,000Rp      311,533,334Rp     
121 5,192,222Rp    131,111,112Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      175,230,000Rp      306,341,112Rp     
122 5,192,222Rp    128,888,889Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      172,260,000Rp      301,148,889Rp     
123 5,192,222Rp    126,666,667Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      169,290,000Rp      295,956,667Rp     
124 5,192,222Rp    124,444,445Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      166,320,000Rp      290,764,445Rp     
125 5,192,222Rp    122,222,223Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      163,350,000Rp      285,572,223Rp     
126 5,192,222Rp    120,000,000Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      160,380,000Rp      280,380,000Rp     
127 5,192,222Rp    117,777,778Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      157,410,000Rp      275,187,778Rp     
128 5,192,222Rp    115,555,556Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      154,440,000Rp      269,995,556Rp     
129 5,192,222Rp    113,333,334Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      151,470,000Rp      264,803,334Rp     
130 5,192,222Rp    111,111,112Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      148,500,000Rp      259,611,112Rp     
131 5,192,222Rp    108,888,889Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      145,530,000Rp      254,418,889Rp     
132 5,192,222Rp    106,666,667Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      142,560,000Rp      249,226,667Rp     
133 5,192,222Rp    104,444,445Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      139,590,000Rp      244,034,445Rp     
134 5,192,222Rp    102,222,223Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      136,620,000Rp      238,842,223Rp     
135 5,192,222Rp    100,000,000Rp   2,222,222Rp     2,970,000Rp      133,650,000Rp      233,650,000Rp     
136 5,192,222Rp    97,777,778Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      130,680,000Rp      228,457,778Rp     
137 5,192,222Rp    95,555,556Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      127,710,000Rp      223,265,556Rp     
138 5,192,222Rp    93,333,334Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      124,740,000Rp      218,073,334Rp     
139 5,192,222Rp    91,111,112Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      121,770,000Rp      212,881,112Rp     
140 5,192,222Rp    88,888,889Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      118,800,000Rp      207,688,889Rp     
141 5,192,222Rp    86,666,667Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      115,830,000Rp      202,496,667Rp     
142 5,192,222Rp    84,444,445Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      112,860,000Rp      197,304,445Rp     
143 5,192,222Rp    82,222,223Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      109,890,000Rp      192,112,223Rp     
144 5,192,222Rp    80,000,000Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      106,920,000Rp      186,920,000Rp     
145 5,192,222Rp    77,777,778Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      103,950,000Rp      181,727,778Rp     
146 5,192,222Rp    75,555,556Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      100,980,000Rp      176,535,556Rp     
147 5,192,222Rp    73,333,334Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      98,010,000Rp        171,343,334Rp     
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148 5,192,222Rp    71,111,112Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      95,040,000Rp        166,151,112Rp     
149 5,192,222Rp    68,888,889Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      92,070,000Rp        160,958,889Rp     
150 5,192,222Rp    66,666,667Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      89,100,000Rp        155,766,667Rp     
151 5,192,222Rp    64,444,445Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      86,130,000Rp        150,574,445Rp     
152 5,192,222Rp    62,222,223Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      83,160,000Rp        145,382,223Rp     
153 5,192,222Rp    60,000,000Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      80,190,000Rp        140,190,000Rp     
154 5,192,222Rp    57,777,778Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      77,220,000Rp        134,997,778Rp     
155 5,192,222Rp    55,555,556Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      74,250,000Rp        129,805,556Rp     
156 5,192,222Rp    53,333,334Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      71,280,000Rp        124,613,334Rp     
157 5,192,222Rp    51,111,112Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      68,310,000Rp        119,421,112Rp     
158 5,192,222Rp    48,888,889Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      65,340,000Rp        114,228,889Rp     
159 5,192,222Rp    46,666,667Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      62,370,000Rp        109,036,667Rp     
160 5,192,222Rp    44,444,445Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      59,400,000Rp        103,844,445Rp     
161 5,192,222Rp    42,222,223Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      56,430,000Rp        98,652,223Rp       
162 5,192,222Rp    40,000,000Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      53,460,000Rp        93,460,000Rp       
163 5,192,222Rp    37,777,778Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      50,490,000Rp        88,267,778Rp       
164 5,192,222Rp    35,555,556Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      47,520,000Rp        83,075,556Rp       
165 5,192,222Rp    33,333,334Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      44,550,000Rp        77,883,334Rp       
166 5,192,222Rp    31,111,112Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      41,580,000Rp        72,691,112Rp       
167 5,192,222Rp    28,888,889Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      38,610,000Rp        67,498,889Rp       
168 5,192,222Rp    26,666,667Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      35,640,000Rp        62,306,667Rp       
169 5,192,222Rp    24,444,445Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      32,670,000Rp        57,114,445Rp       
170 5,192,222Rp    22,222,223Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      29,700,000Rp        51,922,223Rp       
171 5,192,222Rp    20,000,000Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      26,730,000Rp        46,730,000Rp       
172 5,192,222Rp    17,777,778Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      23,760,000Rp        41,537,778Rp       
173 5,192,222Rp    15,555,556Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      20,790,000Rp        36,345,556Rp       
174 5,192,222Rp    13,333,334Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      17,820,000Rp        31,153,334Rp       
175 5,192,222Rp    11,111,112Rp     2,222,222Rp     2,970,000Rp      14,850,000Rp        25,961,112Rp       
176 5,192,222Rp    8,888,889Rp       2,222,222Rp     2,970,000Rp      11,880,000Rp        20,768,889Rp       
177 5,192,222Rp    6,666,667Rp       2,222,222Rp     2,970,000Rp      8,910,000Rp          15,576,667Rp       
178 5,192,222Rp    4,444,445Rp       2,222,222Rp     2,970,000Rp      5,940,000Rp          10,384,445Rp       
179 5,192,222Rp    2,222,223Rp       2,222,222Rp     2,970,000Rp      2,970,000Rp          5,192,223Rp         
180 5,192,222Rp    0Rp                     2,222,222Rp     2,970,000Rp      -Rp                         0Rp                       

400,000,000Rp 534,600,000Rp  
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a. 

Lampiran 1 

      15 tahun x 12 

400.000.000 x (8.91% x 15 x 400.000.000) 

b. Saldo pokok bulan sebelumnya – angsuran pokok bulan ini 

c. Total angsuran – angsuran margin 

d. 

12 

13.49604472 % x saldo pokok bulan sebelumnya 

e. Bulan ke  0……. ……. 8.91 % x 15 tahun x 400.000.000 

     1 – 180 …... saldo margin bulan sebelumnya – angsuran margin bulan ini 

f. Saldo pokok + saldo margin 

 

a. 

Lampiran 2 

15 ahun x 12 

400.000.000 x (8.91% x 15 x 400.000.000) 

b. Saldo pokok bulan sebelumnya – angsuran pokok bulan ini 

c. Total angsuran – angsuran margin 

d. 

180 

8.91% x 15 tahun x 400.000.000 

e. Bulan ke  0……. ……. 8.91 % x 15 tahun x 400.000.000 

     1 – 180 …... saldo margin bulan sebelumnya – angsuran margin bulan ini 

f. Saldo pokok + saldo margin 
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1. PENGERTIAN MURABAHAH 
 
Akad jual beli antara Bank dan Nasabah dimana Bank membeli barang yang diperlukan oleh 
nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga 
perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara Bank dan nasabah  

 
  

2. DASAR-DASAR PENGATURAN 
 

2.1. Fatwa DSN No.4/DSN-MUI/IV/2000 tanggal  01 April 2000 
 

Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah 
 

1. Bank dan Nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. 
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. 
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah 

disepakati kualifikasinya. 
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan 

pembelian ini harus sah dan bebas riba. 
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya 

jika pembelian dilakukan secara utang. 
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan 

harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus 
memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang 
diperlukan. 

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka 
waktu tertentu yang telah disepakati. 

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunakan atau kerusakan akad tersebut, pihak 
bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak 
ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, 
menjadi milik bank. 

 
 
2.2. PSAK 102 Akuntansi Murabahah  

 
Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan 
ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya 
perolehan barang tersebut kepada pembeli. 
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3. POKOK-POKOK KEBIJAKAN AKUNTANSI 
 

3.1. Penggunaan Rekening  
 

3.1.1. Nomer Rekening 
 
Rekening Murabahah dibuka nominatif per debitur oleh sistem, sehingga 
nomer rekening akan terbentuk secara acak oleh system. 

 
 

3.1.2. Kode Produk 
 

Kode produk Murabahah dibedakan berdasarkan sifat produk murabahah, 
yaitu  : 
   
1. Murabahah Flat dengan Account Type dan Sub Category  : 
 

a. 1801 – 4001  Modal Kerja 
b. 2801 – 4001  Investasi 
c. 3801 – 4001  Konsumtif 

 
2. Murabahah Anuitas  dengan Account Type dan Sub Category  : 
 

a. 1805 – 4001  Modal Kerja 
b. 2805 – 4001  Investasi 
c. 3805 – 4001  Konsumtif 

 
 

3.2. Perlakuan Akuntansi 
 

3.2.1. Pengakuan Pendapatan Margin 
 
Pengakuan atas Pendapatan Margin dapat dilakukan dengan 2 cara  : 
1. Proporsional Flat 
2. Anuitas 
 

3.2.2. Uang Muka Murabahah 
 
Pembayaran Uang Muka atas Piutang Murabahah sebagai bukti komitmen 
untuk membeli barang dari penjual akan mengurangi piutang murabahah. 

 
3.2.3. Diskon Pelunasan 

 
Pelunasan atas piutang murabahah dapat diberikan diskon sebesar maksimal 
margin yaditu yang masih tersisa. 
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4. JURNAL PEMBUKUAN  MURABAHAH 
 
        4.1.    Pembukaan Rekening Piutang Murabahah 

Berdasarkan akad piutang Murabahah yang telah ditandatangani dengan debitur, 

dibuka rekening nominatif Murabahah atas nama debitur bersangkutan. Transaksi 

tersebut bersifat non finansial sehingga tidak menimbulkan jurnal pembukuan. 

  Catatan : 
o Rekening Afiliasi untuk Pembiayaan harus dalam currency yang sama 

o Tidak diperkenankan transaksi cross currency dalam pembiayaan 

 

        4.2.    Pembayaran Biaya Administrasi 
Pembayaran biaya administrasi oleh debitur dibuku melalui rekening afiliasinya, 

sebagai berikut  :  

Db.   Kas / Rekening . . .  / Kliring 

Sandi  :  Cukup Jelas 

Kr.    Nominatif Rekening Afiliasi   

Sandi  :  Cukup Jelas 

 

4.3.    Penerimaan Pembayaran Administrasi 
Db.   Tagihan Administrasi Pembiayaan  

 Sandi  :  SL  190903 

Kr.    Pendapatan Administrasi Pemberian Pembiayaan. 

Sandi  :  SL  420703 

 

4.4.    Penyelesaian Tagihan Biaya Administrasi Piutang Murabahah 

Pada proses akhir hari (EOD), secara otomatis sistem akan menyelesaikan tagihan 

biaya administrasi piutang Murabahah pada butir 4.3. di atas, dengan membentuk 2 

(dua) jurnal sebagai berikut   : 

Db.   Nominatif Rekening Afiliasi  

Sandi  :  Cukup Jelas 
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Kr.    Nominatif Piutang Murabahah  

         Sandi  :  SL  127001 

 

Db.   Nominatif Piutang Murabahah 

         Sandi  :  SL  127001 

Kr.    Tagihan Administrasi Pembiayaan   

         Sandi  :  SL  190903  

 

4.5. Pencairan Piutang Murabahah 
4.5.1. Pencairan Piutang Murabahah 

Nominal pencairan sebesar aplikasi atau pokok piutang Murabahah 

            Db.   Persediaan Aktiva Murabahah  

Sandi  :  SL  160001 

            Kr.    Hutang Syariah Lainnya 

 Sandi  :  SL 240759 

 

            Db.   Nominatif Piutang Murabahah  

Sandi  :  SL 127001 

            Kr.    Persediaan Aktiva Murabahah 

Sandi  :  SL 160001 

( Sebesar pokok piutang murabahah ) 

 

4.5.2. Pembayaran atas Pembelian Aktiva Murabahah 
Jika barang yang dibeli langsung dipesan oleh Bank  : 

            Db.   Hutang Syariah Lainnya 

Sandi  :  SL  240759 

            Kr.    Nominatif Rekening Supplier  

        Sandi  :  Cukup Jelas 
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                            Jika barang yang dibeli dipesan oleh Debitur dengan akad wakalah  : 

Db.   Hutang Syariah Lainnya  

Sandi  :  SL  240759 

            Kr.    Nominatif Rekening Afiliasi  
Sandi  :  Cukup Jelas 

 

4.6. Pembayaran Uang Muka  ( Urbuun ) 
Jika terdapat pembayaran uang muka oleh debitur, maka dilakukan pembukuan 

manual dengan jurnal sebagai berikut  : 

Db.    Nominatif Rekening Afiliasi 

          Sandi Cukup Jelas 

Kr.     Nominatif Piutang Murabahah 

        Sandi  :  SL 127001 

 
4.7. Pembentukan Margin Murabahah 

Margin yang telah disetujui antara Bank dengan Debitur dibuku ke rekening 

”Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan (SL 127101)”, dengan jurnal 

sebagai berikut  : 

 

Db.     Nominatif Piutang Murabahah 

         Sandi  :  SL 127001 

Kr.      Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan 

Sandi  :  SL 127101 

 

4.8. Pembebanan Margin Bulanan 
Setiap akhir bulan secara otomatis oleh sistem akan dilakukan pembebanan margin 

sesuai dengan jadwal angsuran Piutang Murabahah, dengan jurnal sebagai berikut  : 

Db.  Tagihan Pendapatan Margin Murabahah 

Sandi  :  SL 197017 

Kr.   Pendapatan Akrual Margin Murabahah 

        Sandi  :  SL 417001 
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4.9. Pembebanan Biaya Kelolaan 
Setiap akhir bulan sistem akan membuku pembebanan biaya kelolaan rekening 

dengan jurnal sebagai berikut  : 

Db.  Tagihan Karena Fasilitas Kredit / Pembiayaan 

        Sandi  :  SL 199601 

Kr.   Pendapatan Fee Transaksi Pengelolaan Rekening 

        Sandi  :  SL 481005 

 

4.10. Transaksi Angsuran / Setoran dari Debitur 
Pada saat proses akhir bulan (EOM), bila saldo rekening afiliasi debitur tersedia/cukup 

maka sistem akan membuku transaksi angsuran secara otomatis sebesar seluruh 

kewajiban yang terdiri dari pokok, margin dan biaya kelolaan, dengan jurnal sebagai 

berikut  : 

Db.  Nominatif Rekening Afiliasi 

        Sandi  :  Cukup Jelas 

Kr.   Nominatif Piutang Murabahah 

      Sandi  :  SL  127001 

Bersamaan dengan jurnal di atas, sistem akan melakukan beberapa pembukuan 

secara otomatis sebagai berikut  : 

 

4.10.1. Pengakuan Pendapatan Margin Murabahah 
Db.  Pendapatan Margin Murabahah Yaditu 

     Sandi  :  SL 127101 

Kr.   Tagihan Pendapatan Margin Murabahah 

        Sandi  :  SL 197017 

 

Db.  Pendapatan Akrual Margin Murabahah 

      Sandi   :  SL  417001 

Kr.   Pendapatan Kas Margin Murabahah 

      Sandi  :  SL  417002 
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4.10.2. Pembayaran Biaya Kelolaan Rekening / Talangan 
Db.  Nominatif Piutang Murabahah 

      Sandi  :  SL  127001 

Kr.   Tagihan Karena Fasilitas Kredit/Pembiayaan 

       Sandi  :  SL  199601 

 

4.11. Transaksi Pergeseran Kolektibilitas 
4.11.1. Pergeseran Kolektibilitas antara Murabahah Lancar dan Murabahah 

dalam Perhatian Khusus. 
Tidak menimbulkan jurnal. 

 

4.11.2. Pergeseran Kolektibilitas dari Performing Financing ke Non Performing 
Financing 
Pada saat Piutang Murabahah  bergeser dari kolektibilitas 1,2 ke kolektibilitas 

3,4,5, maka sistem akan melakukan pembukuan sebagai berikut  : 

 

a. Reverse pengakuan pendapatan margin  : 
Db.  Pendapatan Akrual Margin Murabahah 

        Sandi  :  SL  417001 

Kr.   Tagihan Pendapatan Margin Murabahah 

        Sandi  :  SL 197017 

 

b. Pembentukan tagihan kontinjensi pendapatan margin Murabahah 
Db.  Tagihan Kontinjensi Piutang Pendapatan Margin Murabahah Bulanan 

        Sandi  :  SL  620716 

Kr.   Pos Lawan Kontinjensi Pdpt Margin Murabahah Bulanan 

        Sandi  :  SL  720716 
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c. Penihilan saldo rekening  ”Tagihan Karena Fasilitas 
Kredit/Pembiayaan” 
Db.  Biaya Karena Fasilitas Kredit / Pembiayaan 

        Sandi  :  SL  580209 
Kr.   Tagihan Karena Fasilitas Kredit/Pembiayaan 

        Sandi  :  SL  199601 

 

d. Pembentukan Tagihan Kontinjensi karena Fasilitas Kredit/Pembiayaan 
Db.  Tagihan Kontinjen Karena Fasilitas Kredit /Pembiayaan NPF  

        Sandi  :  SL  620501 
Kr.   Pos Lawan Tagihan Kontinjen Karena Fas Kredit/Pembiayaan NPF 

 Sandi  :  SL  720501  
 

Untuk pembebanan margin dan biaya kelolaan piutang Murabahah Non 

Performing sebelum Rekening tersebut Jatuh Tempo dilakukan setiap akhir 

bulan dengan jurnal seperti butir 4.11.2.b. dan 4.11.2.d  di atas. 

 

4.11.3. Pergeseran Kolektibilitas dari Non Performing Financing ke Performing 
Financing 
Pada saat Piutang Murabahah bergeser dari kolektibilitas 3,4,5 ke kolektibilitas 

1,2, maka sistem akan melakukan pembukuan sebagai berikut  : 

 

a. Reverse pembentukan tagihan kontinjensi pendapatan margin 
murabahah 
Db.   Pos Lawan Tagihan Kontinjen Pdptn Margin Murabahah Bulanan 

 Sandi  :  SL  720716 

Kr.    Tagihan Kontinjen Pendapatan Margin Murabahah Bulanan 

 Sandi  :  SL  620716 
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b. Pengakuan Pendapatan Margin Murabahah  : 
Db.   Tagihan Pendapatan Margin Murabahah 

        Sandi  :  SL 197017 

Kr. Pendapatan Akrual  Margin Murabahah 

 Sandi  :  SL  417001 

 

c. Penihilan tagihan kontinjensi karena fasilitas Kredit / Pembiayaan  : 
Db. Pos Lawan Tagihan Kontinjensi Karena Fasilitas Pembiayaan 

 Sandi  :  SL  720501  
Kr. Tagihan Kontinjen Karena Fasilitas Pembiayaan 

 Sandi  :  SL  620501 
 

d. Pembentukan saldo rekening ”Tagihan Karena Fasilitas Kredit / 
Pembiayaan”  : 
Db. Tagihan Karena Fasilitas Kredit / Pembiayaan 

 Sandi  :  SL  199601 

Kr.    Pendapatan Karena Fasilitas Kredit / Pembiayaan 

         Sandi  :  SL  482810 
 

Pembukuan margin untuk piutang murabahah performing dilakukan secara 

Acrual basis dengan jurnal sebagaimana pada butir  4.8. di atas. 

 
4.12. Transaksi Penyelesaian Tunggakan 

Penyelesaian tunggakan margin, pokok dan biaya dilakukan jika tersedia saldo pada 

rekening afiliasinya setiap  akhir hari (EOD).  

 

4.12.1. Penyelesaian Tunggakan PF 
Jurnal yang terbentuk sebagaimana butir 4.10. 
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4.12.2. Penyelesaian Tunggakan NPF 
Db.     Nominatif Rekening Afiliasi  

  Sandi  :  Cukup Jelas 

Kr.      Nominatif Piutang Murabahah 

  Sandi  :  SL  127001 

 

Bersamaan dengan jurnal di atas, sistem akan melakukan beberapa pembukuan 

secara otomatis sebagai berikut  : 

a. Pengakuan Pendapatan Margin Murabahah 
Db. Pendapatan Margin Yaditu Murabahah 

Sandi   :  SL  127101 

Kr. Pendapatan Kas Margin Murabahah 

Sandi  :  SL  417002 

 

b. Reverse pembentukan tagihan kontinjensi pdptn margin murabahah 
Db. Pos Lawan Tagihan Kontinjen Pdptn Margin Murabahah Bulanan 

Sandi  :  SL  720716 

Kr. Tagihan Kontinjen Pendapatan Margin Murabahah Bulanan 

Sandi  :  SL  620716 

 

c. Pengakuan Pendapatan Biaya / Talangan 
Db. Nominatif Piutang Murabahah 

Sandi  :  SL  127001 

Kr. Pendapatan Karena Fasilitas Kredit/Pembiayaan 

Sandi  :  SL  482810 
 

d. Reverse rekening tagihan kontinjen karena fasiitas kredit 
Db. Pos Lawan Tagihan Kontinjensi Karena Fasilitas Pembiayaan 

 Sandi  :  SL  720501 
Kr. Tagihan Kontinjen Karena Fasilitas Pembiayaan 

 Sandi  :  SL  620501 
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4.13. Transaksi Pembebanan Biaya Talangan 
Apabila ada pembayaran biaya-biaya atas beban mitra seperti biaya asuransi, notaris 

dsb, agar dibukukan melalui screen fee bucket adjustment increase (TC14053) diikuti 

dengan pengkreditan ke rekening tujuan dengan jurnal sebagai berikut  : 

 

4.13.1. Pembebanan Talangan untuk Kolektibilitas 1 dan 2 
a.  Penambahan Saldo Tunggakan Biaya PF 

Pembebanan biaya-biaya atas beban mitra seperti biaya asuransi, notaris 

dsb, agar dibukukan melalui screen fee bucket adjustment increase 

(TC14053) .jurnal yang terbentuk sebagai berikut : 

Db.   Tagihan Karena Fasilitas Kredit / Pembiayaan 

   Sandi  :  SL  199601 
Kr.    Rekening Tujuan   ( Asuradur / Notaris ) 

        Sandi  :  Cukup Jelas 

 

b. Pembayaran talangan kepada Pihak Ketiga  
Pembayaran talangan kepada asuradur atau notaris dilakukan dengan 

melakukan pengkreditan ke rekening tujuan sebagai berikut  : 

Db.  Rekening Perantara Sistem 

Sandi  :  SL  198901 

Kr.   Rekening Tujuan   ( Asuradur / Notaris ) 

       Sandi  :  Cukup Jelas 

 

4.13.2. Pembebanan Talangan kolektibilitas 3,4 dan 5 
a.  Penambahan Saldo Tunggakan Biaya NPF  

Pembebanan biaya-biaya atas beban mitra seperti biaya asuransi, notaris 

dsb, agar dibukukan melalui screen fee bucket adjustment increase 

(TC14053) . 
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Sistem secara otomatis akan membuku dengan jurnal sebagai berikut : 

Db.  Tagihan Kontinjen Karena Fasilitas Kredit /Pembiayaan NPF  

        Sandi  :  SL  620501 
Kr.   Pos Lawan Tagihan Kontinjen Karena Fas Kredit/Pembiayaan NPF   

        Sandi  :  SL  720501  
 

b.  Pembayaran  dari Talangan ke rekening asuradur / notaris 
Pembayaran talangan kepada asuradur atau notaris dilakukan manual 

dengan melakukan mendebet rekening ”Beban Karena Fasilitas 

Kredit/Pembiayaan dengan jurnal sebagai berikut  : 

Db.  Biaya karena fasilitas Kredit/Pembiayaan 

   Sandi  :  BRA 580209001 

Kr.   Rekening Tujuan   ( Asuradur / Notaris ) 

       Sandi  :  Cukup Jelas 

 

4.14. Penutupan Rekening Murabahah 
 

4.14.1. Pelunasan Tanpa Discount 
 

Pelunasan dengan tanpa diberikan potongan discount margin yaditu atau 

seluruh kewajiban dilunasi, dengan jurnal sebagai berikut  : 

 

Db.  Nominatif Rekening Afiliasi  

        Sandi  :  Cukup Jelas 

Kr.   Nominatif Piutang Murabahah  

      Sandi  :  SL  127001 
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Bersamaan dengan jurnal di atas, sistem akan melakukan beberapa 

pembukuan secara otomatis sebagai berikut  : 

 
a. Pengakuan Pendapatan Margin Murabahah 

 

  Db.   Pendapatan Margin Murabahah Yaditu 

Sandi  :  SL 127101 

Kr.    Pendapatan Akrual Margin Murabahah   

Sandi  :  SL  417001 
 

Db.   Pendapatan Akrual Margin Murabahah 

Sandi   :  SL  417001 

Kr.    Pendapatan Kas Margin Murabahah  

Sandi  :  SL  417002 

 

b. Pengakuan Pendapatan Biaya Tutup Rekening 
Db.   Nominatif Piutang Murabahah 

Sandi  :  SL  127001 

Kr.    Pendapatan Fee Penutupan Rekening 

Sandi  :  SL   481004 

 

4.14.2. Pelunasan Dengan Discount 
Jurnal pelunasan dengan discount sama dengan butir 1.14.1. pelunasan tanpa 

discount dengan ditambah satu jurnal discount margin murabahah yaditu 

sebagai berikut   : 

 

Db.   Pendapatan Margin Yaditu Murabahah 

Sandi   :  SL  127101 

Kr.    Nominatif Piutang Murabahah 

Sandi   :  SL  127001 
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4.15. Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) Berdasarkan Kolektibilitas 
Pembentukan PPA dilakukan otomatis oleh sistem setiap akhir hari (EOD) 

berdasarkan kolektibilitas masing-masing CIF, dimana rekening dengan kolektibilitas 

terjelek yang menjadi dasar perhitungan PPA. 

 

4.15.1. Pembentukan PPA 
Db.     Beban PPA Murabahah 

Sandi  :  SL  530311 

Kr.      PPA Murabahah 

Sandi  :  SL  1297XX 

 
4.15.2. Reverse PPA  ( Mereverse PPA hari yang lalu ) 

Db.     PPA Murabahah 

Sandi   :  SL  1297XX 

Kr.      Beban PPA Murabahah 

Sandi   :  SL   530311   
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5.  JURNAL PEMBUKUAN  MURABAHAH  HAPUS BUKU 
 

Hapus Buku Piutang Murabahah dapat dilakukan jika cadangan PPA telah mencukupi 

seluruh kewajiban dengan jurnal sebagai berikut  : 

 
5.1. Penggeseran ke Kolektibilitas 6 dan pembentukan Hapus Buku 

Penggeseran manual dari kolektibilitas 5 ke kolektibilitas 6 secara otomatis akan 

membentuk jurnal sebagai berikut  : 

5.1.1. Pembentukan Pokok Piutang Murabahah HB ke PPA 
Db.    Piutang Murabahah Yang di Hapus Buku 

 Sandi  SL  :   650701 

Kr. Nominatif Piutang Murabahah 

 Sandi  SL  :  127001 

 
Db.    Penghapusbukuan Piutang Murabahah 

 Sandi  SL  :   129706 

Kr. Pos Lawan Piutang Murabahah Yang di Hapus Buku 

Sandi  SL  :  750701 
 

5.1.2. Pembentukan Margin ke Piutang Hapus Buku 
 Pembentukan Sisa Margin Yaditu yang belum Jatuh tempo dan Tunggakan 

Margin NPF ke Hapus Buku. 

Db. Tagihan Kontinjen Piutang Pdpt Margin Murabahah yg di HB 

 Sandi  :  SL  651711 

Kr. Nominatif Piutang Murabahah 

 Sandi  :  SL  127001 

 

Db. Pendapatan Margin Yaditu Murabahah 

 Sandi  SL  :  127101 

Kr. Pos Lawan Tagihan Kontinjen Piutang Pdpt Margin Murabahah yg di HB 

Sandi  SL  :  751711 
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5.1.3. Koreksi  Tunggakan  Margin NPF  ( Penihilan Margin Murabahah ) 
Db. Pos Lawan Tagihan Kontinjen Piutang Pdpt Margin Murabahah 

 Sandi  :  SL  720716 

Kr. Tagihan Kontinjen Piutang Pdpt Margin Murabahah  

 Sandi  :  SL  620716 

 

5.1.4. Koreksi Tunggakan Biaya dan Pendudukan Kembali 
Db. Pos Lawan Tagihan Kontinjen Biaya Fasilitas Kredit/Pembiayaan NPF 

 Sandi  :  SL  720501 

Kr. Tagihan Kontinjen Biaya Fasilitas Kredit/Pembiayaan NPF 

 Sandi  :  SL  620501 

 

Db. Tagihan Kontinjen Biaya Fasilitas Kredit/Pembiayaan HB 

 Sandi  :  SL  651101 

Kr. Pos Lawan Tagihan Kontinjen Biaya Fasilitas Kredit/Pembiayaan HB 

 Sandi  :  SL  751101 

 

Untuk selanjutnya apabila terjadi pembebanan biaya pengelolaan rekening atas 

Murabahah Hapus Buku, sistem akan membuku sebagaimana jurnal tersebut 

dibawah ini sebagai berikut  : 

Db. Tagihan Kontinjen Biaya Fasilitas Kredit/Pembiayaan HB 

 Sandi  :  SL  651101 

Kr. Pos Lawan Tagihan Kontinjen Biaya Fasilitas Kredit/Pembiayaan HB 

 Sandi  :  SL  751101 
 

5.1.5. Pembentukan Beban PPA Hapus Buku 
 Db. Beban Penyisihan Kerugian Piutang Murabahah 

 Sandi  :  SL  530311 
Kr. Koreksi PPA Piutang Murabahah 

 Sandi  :  SL  129709 
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5.1.6. Penambahan Saldo Talangan Hapus Buku 
a.  Penambahan Saldo Tunggakan Biaya   

Pembebanan biaya-biaya atas beban mitra seperti biaya asuransi, notaris 

dsb, agar dibukukan melalui screen fee bucket adjustment increase 

(TC14053) . 

Sistem secara otomatis akan membuku dengan jurnal sebagai berikut : 

Db.   Tagihan Kontinjen Biaya Fasilitas Kredit/Pembiayaan HB 

         Sandi  :  SL  651101 

Kr.     Pos Lawan Tagihan Kontinjen Biaya Fasilitas Kredit/Pembiayaan HB 

         Sandi  :  SL  751101 

 
b.  Pembayaran  dari Talangan ke rekening asuradur / notaris dsb. 

Pembayaran talangan kepada asuradur atau notaris dilakukan manual 

dengan melakukan mendebet rekening ”Beban Karena Fasilitas 

Kredit/Pembiayaan dengan jurnal sebagai berikut  : 

Db.  Biaya karena fasilitas Kredit/Pembiayaan 

   Sandi  :  BRA 580209001 

Kr.   Rekening Tujuan   ( Asuradur / Notaris ) 

       Sandi  :  Cukup Jelas 

 
 

5.2.  Setoran Hapus Buku Piutang Murabahah 
5.2.1. Pembayaran Setoran Hapus Buku 

Apabila ada setoran melalui kliring harus dipindahkan ke rekening simpanan 

sementara atau giro internal  terlebih dahulu. 

Db. Kas / Nominatif Rekening 

 Sandi  :  Cukup Jelas 

Kr. Piutang Murabahah Yang di HB 

Sandi  :  650701 

( Nominal sebesar Biaya + Pokok + Margin ) 
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Db. Pos Lawan Piutang Murabahah Yang di HB 

 Sandi  :  SL  750701 

Kr. Penyisihan Penerimaan Kembali Piutang Murabahah HB 

Sandi  :  SL  129707 

( Nominal sebesar Pokok + Margin ) 

 

5.2.2. Penyelesaian Tunggakan Biaya / Talangan 
Db. Piutang Murabahah Yang di HB 

Sandi  :  SL  650701 

Kr. Pendapatan Karena Fasilitas Kredit/Pembiayaan HB 

Sandi  :  SL  482810 

 

Db. Pos Lawan Tagihan Kontinjen Biaya Fasilitas Kredit/Pembiayaan HB 

 Sandi  :  SL  751101 

Kr. Tagihan Kontinjen Biaya Fasilitas Kredit/Pembiayaan HB 

Sandi  :  SL  651101 

 

5.2.3. Pengakuan Setoran Pokok 
Db. Koreksi PPA Piutang Murabahah 

Sandi  :  SL  129709 

Kr. Penyesuaian Beban Kerugian Piutang Murabahah HB 

Sandi  :  SL  530312 

 
5.2.4. Pengakuan Setoran Pendapatan Margin 

Db. Penyisihan Penerimaan Kembali Piutang Murabahah HB 

Sandi  :  SL  129707 

Kr. Pendapatan Kas Margin Murabahah 

Sandi  :  SL  417002 
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Db. Pos Lawan Tagihan Kontinjen Piutang Pdpt Margin Murabahah yg di HB 

 Sandi  :  SL  751711 

Kr. Tagihan Kontinjen Piutang Pdpt Margin Murabahah yg di HB 

 Sandi  :  SL  651711  

 

Db. Piutang Murabahah Yang di HB 

Sandi  :  SL  650701 

Kr. Pos Lawan Piutang Murabahah Yang di HB 

Sandi  :  SL  750701 

( Nominal sebesar setoran untuk Margin ) 

 

5.3.  Penihilan PPA  Awal Tahun 
Pembukuan dilakukan secara manual dengan menggunakan rekening BRA 

Db. Koreksi  PPA  Piutang Murabahah 

Sandi  :  BRA  129709XXX 

Kr.      Penghapus bukuan Piutang Murabahah 

Sandi  :  BRA  129706XXX 

 
Db.     Penyisihan Penerimaan Kembali Piutang Murababah HB 

Sandi  :  BRA  129707XXX 

Kr.      Penghapus Bukuan Piutang Murabahah 
Sandi  :  BRA  129706XXX 
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