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ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH 
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ABSTRACT 

The purpose if this research is to discuss about Mudharabah Financing, where 

mudharabah financing is one of financing product in sharia bank as economic 

instrument in Islam based on profit sharing, where in mudharabah position 

accurately be understood as one of substitute instrument from interest rate system, so 

it can be implemented by sharia finance institution. In mudharabah agreement based 

on PSAK 105, adjustment of accounting behavior consist of two, there are accounting 

for the owner of fund and accounting for administrator of fund which consist of 

recognition mudharabah fund, measurement mudharabah investment, reduction of 

mudharabah investment value, loss, result, end of mudrabah agreement, presentation 

and disclosure.  

This research used descriptive qualitative as a method, which means the type of this 

research is case study. The object in this research is mudharabah financing in PT. 

Bank Muamalat Indonesia Tbk, where PT. Bank Muamalat Indonesia  Tbk is a 

banking company. 

The result of this research is we can conclude that the application of sharia 

accounting in financing mudharabah profit sharing PT. Bank Mualamat Indonesia 

has done with good result,because the recording of transactions has done accordance 

to financial accounting standard. It can be seen from the recording transactions 

which recorded by PT. Bank Mualamat Indonesia Tbk, the application of both 

accounting recognition, measurement, presentation and disclosure of mudharabah 

financing in PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk in accordance with PSAK 105 on 

accounting mudarabah. 
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I.  PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Dalam penelitian ini penulis akan membahas Pembiayaan Mudharabah 

dimana pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk pembiayaan bank 

syariah sebagai instrumen perekonomian dalam Islam berdasarkan bagi hasil, dimana 

pada posisi mudharabah secara tepat dipahami sebagai salah satu instrumen pengganti 

dari sistem bunga serta dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah 

(Muhammad;2005). Namun di lain sisi mudharabah masih memiliki berbagai 

kekurangan antara lain: Pertama kontrak profit loss sharing dikaitkan dengan agency 

problems. Argumen ini berdasarkan ide bahwa pihak-pihak pada transaksi bisnis akan 

mengutamakan kepentingan masing-masing. Hal ini menjadikan berbagai pihak yaitu 

bank dan nasabah akan menjadi ragu jika mereka dikompensasi kurang dari 

kontribusi marginal pada proses kerjasamanya, dan manakala ini terjadi pada kasus 

profit loss sharing, nasabah tentunya akan ragu untuk berinvestasi berdasarkan basis 

profit loss sharing. Kedua kontrak profit loss sharing membutuhkan jaminan agar 

dapat berfungsi secara efisien, jaminan yang digunakan dalam akad mudharabah di 

Indonesia Ketiga  batasan peran investor (bank) pada manajemen dan struktur 

keuangan dari kontrak profit loss sharing menimbulkan ketidak partisipasian, mereka 

tidak berbagi kontrak berdasarkan partisipasi pengambilan keputusan (Dar and 

Presley, 2001). 
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Berdasarkan penelitian sebelumnya masih terdapat berbagai perbedaan hasil. 

Berdasarkan hasil penelitian Wijaya (2014) menunjukan bahwa perlakuan akuntansi 

mudharabah yang diterapkan  oleh BMT Putra Arta Syariah belum sepenuhnya sesuai 

dengan PSAK 105. Ketidaksesuaian terdapat pada karakteristik, pengakuan, dan 

penyajian, sedangkan kesesuaian ada pada pengukuran dan pengungkapan 

mudharabah. 

Berdasarkan hasil penelitian Yulistyanti (2013) Perlakuan akuntansi yang 

meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada Bank Permata 

Syariah telah sesuai dengan standar PSAK NO.105 tentang akuntansi mudharabah 

untuk setiap pencatatan dalam transaksinya. 

Berdasarkan hasil penelitian Hayatunufus (2010) menyatakan bahwa 

penyajian dan pengungkapan terhadap Investasi Mudharabah menurut PSAK No. 105 

telah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Berdasarkan uraian penjelasan 

diatas, maka penelitian ini berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan 

Mudharabah” (Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk). 

II. Landasan Teori  

2.1 Pengertian Bank Syariah  

Menurut UU Republik Indonesia No.21 tahun 2008 tentang perbankan. Pasal 

yang menjelaskan tentang hal ini yakni pada pasal 1 ayat 2 dan pasa pasal 1 ayat 7. 

Pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka 
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meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan pada pasal 1 ayat 7 menyebutkan 

pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahnya berdasarkan 

prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank 

pembiayaan syariah. 

2.2 Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah   

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan 

terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer 

yang digunakan. Syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan dan sebagainya. Akan 

tetapi perbedaan bank syariah adalah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, 

transparansi, universal dan melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. 

Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional secara umum adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Perbedaan bank konvensional dan bank syariah 

No Bank Syariah Bank Konvensional 

1 Melakukan hanya investasi yang halal 

menurut hukum Islam, 

Melakukan investasi baik yang halal atau 

haram menurut hukum Islam, 

2 Memakai prinsip bagi hasil, jual-beli, dan 

sewa, 

Memakai perangkat suku bunga,  

3 Berorientasi keuntungan dan falah 

(kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran 

Islam), 

Berorientasi keuntungan,  

4 Hubungan dengan nasabah dalam bentuk 

kemitraan, 

Hubungan dengan nasabah dalam bentuk 

kreditur-debitur,  

5 Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai 

fatwa Dewan Pengawas Syariah. 

Penghimpunan dan penyaluran dana tidak 

diatur oleh dewan sejenis.  

6 Adanya dewan pengawas syariah  

 Sumber : M. Syafi’I Antonio,  (2001:34) 
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2.3 Pembiayaan Mudharabah  

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak 

pertama (shahibulmal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya 

menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut 

kesepakatan yang dituangkn dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh 

pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya 

kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola 

harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Rivai 2008:123).  

III. Metode Penelitian  

3.1 Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Karena penelitian ini bertujuan menggambarkan mengenai suatu masalah 

dari kata yang ada yaitu, untuk mengetahui prosedur pembiayaan mudharabah di 

Bank Muamalat Cabang Depok dan mendeskripsikan tentang bagaimana kesesuaian 

praktik pembiayaan mudharabah di PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang 

Depok dengan peraturan Bank Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional dan dengan 

akan pendamping akuntansi Mudharabah  (PSAK 105).  

3.2 Sifat Penelitian  

 Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian yang bersifat studi kasus        

(case study). Menurut Sekaran (2010) penelitian bersifat studi kasus adalah penelitian 
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yang memberikan analisa mendalam mengenai situasi dan kondisi yang terjadi di 

dalam organisasi. Umumnya penelitian studi kasus bersifat kualitatif dan mendetail. 

Selain itu, penelitian studi kasus mengupas secara dalam objek dab penelitian yang 

diteliti serta memberikan solusi dari masalah yang dianalisa.  

3.3 Objek Penelitian  

 Objek yang diambil sebagai bahan penelitian ini adalah pembiayaan 

mudharabah PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk, dimana PT.Bank Muamalat 

Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industi perbankan.  

 Pemilihan objek penelitian ini dibatasi ruang lingkup penelitiannya, yaitu 

hanya sebatas meliputi pembiayaan mudharabah dengan kesesuaian pencatatannya 

dengan PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah.   

IV. Analisis dan Pembahasan 

4.1 Penerapan Proses Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan  Pengungkapan 

atas Pembiayaan Mudharabah  di PT.BMI,Tbk  

4.1.1 Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Mudharabah di PT.BMI,Tbk  

Berikut ini akan diuraikan tentang pengakuan dan pengukuran pembiayaan 

mudharabah pada kejadian-kejadian yang penting (critical event), yaitu pada saat 

dimulainya akad pembiayaan mudharabah, pada saat penerimaan pendapatan,  pada 
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saat penerimaan angsuran/cicilan pinjaman, dan pada saat pelunasan dan berakhirnya 

kontrak. 

1. Pada saat dimulainya akad pembiayaan mudharabah 

PT.BMI,Tbk mengakui pembiayaan mudharabah pada saat bank 

menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok (plafon) pembiayaan 

mudharabah sesuai dengan akad yang telah disepakati antara mudharib dan shahibul 

maal. Pencairan dana pembiayaan mudharabah dapat dicairkan beberapa kali dengan 

beberapa pertimbangan dari pihak BMI. 

Dalam transaksi pembiayaan mudharabah, terdapat biaya administrasi dan biaya 

asuransi. Biaya-biaya ini ditanggung oleh mudharib dan tidak dimasukkan dalam 

penghitungan pembiayaan mudharabah. Adapun pokok pembiayaan mudharabah 

(plafon) diakui sebesar pokok pembiayaan mudharabah tidak termasuk bagi hasil. 

 Pada saat akad mudharabah telah disetujui dan penyerahan aktiva telah 

dilakukan, maka pembiayaan mudharabah diukur sebesar jumlah uang yang telah 

diberikan pada saat pembayaran tersebut. Dalam prinsip syariah, pengakuan atas 

aktiva harus dilakukan pada saat terjadinya perpindahan aktiva (baik berupa kas 

maupun nonkas) dari pemilik dana (bank) kepada pengelola dana (mudharib). 

Sesuai dengan BMI akan mengakui dan mengukur pembiayaan mudharabah, 

dalam hal ini jurnal yang diperlukan untuk melakukan pencairan dana pembiayaan 

mudharabah adalah:  

Dr Pembiayaan Mudharabah           xxx 

Cr Rekening Nasabah          xxx 
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2. Pada saat penerimaan pendapatan 

Pendapatan bagi hasil diterima sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh 

mudharib. Besarnya pendapatan tersebut dapat diketahui dari laporan bulanan 

perusahaan mudharib yang harus diserahkan pada setiap bulan atau pada akhir 

kontrak. Apabila mudharib memperoleh sedikit pada suatu periode, maka sudah 

seharusnya bank juga mendapatkan jumlah yang sedikit.  

Porsi bagi hasil yang menjadi hak bank, kemudian dibagi lagi kepada 

deposan, yang didistribusikan di setiap awal bulan, sesuai dengan mudharib yang 

telah disepakati. BMI akan mencatat penerimaan bagi hasil sebagai berikut, jurnal 

yang diperlukan adalah: 

Dr Rekening Nasabah         xxx 

Cr Pendapatan bagi hasil mudharabah              xxx 

 

3. Pada saat penerimaan angsuran pinjaman 

BMI sebagai bank syariah sudah seharusnya menjalankan nilai-nilai syariah. 

Sesuai dengan Syariat Islam, bahwa posisi bank sebagai mitra, berarti bahwa bank 

tidak diperbolehkan menuntut mudharib melakukan pembayaran yang memberatkan 

keadaan finansial mudharib. Pembayaran cicilan pokok pembiayaan dilakukan sesuai 

dengan akad pada awal transaksi dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian. 

Penyesuaian dilakukan apabila ternyata mudharib dapat memenuhi kewajibannya 

sebelum jatuh tempo. Penyesuaian juga dilakukan apabila pada saat proses 

berlangsungnya mudharabah, mudharib mengalami kesulitan dengan kondisi 
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finansialnya, maka bank dapat memberi kebijakan untuk melakukan perpanjangan 

masa pembiayaan. 

Setiap pembayaran angsuran atas pembiayaan mudharabah oleh pengelola 

dana, diperlakukan sebagai pengurang pembiayaan mudharabah. Atas pembayaran 

ini, BMI akan mencatat sebagai berikut. 

Dr Rekening Nasabah      xxx 

Cr Pembiayaan mudharabah                              xxx 

 

4. Pada saat penerimaan pelunasan dan berakhirnya kontrak 

Dalam proses pembiayaan mudharabah, berakhirnya kontrak dapat terjadi pada 

dua kondisi, yaitu sebagai berikut. 

a. Kontrak berakhir pada saat jatuh tempo. Dalam kondisi ini, mudharib mampu 

melunasi pokok pembiayaan mudharabah dan membayar bagi hasil untuk 

bank tepat pada waktunya. Jika kontrak berakhir pada tanggal 31 Desember, 

maka pelunasan pembiayaan dapat dilakukan pada bulan Januari tahun 

berikutnya dengan tanggal sesuai yang disepakati pada saat akad. 

b. Kontrak berakhir sebelum jatuh tempo. Dalam hal ini, dapat terjadi 

dikarenakan beberapa sebab, yaitu: 

1) Mudharib mampu melunasi pokok pembiayaan mudharabah sebelum 

jatuh tempo. Jika hal tersebut terjadi, BMI dapat memberikan kebijakan 

untuk menghapus margin atau keuntungan mulai dari satu bulan setelah 
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pelunasan sampai akhir kontrak, sehingga mudharib cukup melunasi 

pembiayaan pokok yang tersisa; 

2) Mudharib mengalami kerugian (bangkrut) disebabkan oleh 

kejadiankejadian khusus, misalnya kebakaran, gempa bumi, inflasi yang 

tinggi, krisis ekonomi, dan kejadian-kejadian khusus lainnya yang terjadi 

bukan disebabkan oleh kelalaian mudharib; dan 

3) Mudharib mengalami kerugian (bangkrut) disebabkan oleh kelalaian 

mudharib, misalnya mudharib menggunakan dana pembiayaan 

mudharabah untuk menikah, judi, dan kelalaian kelalaian lainnya. Jika 

hal ini terjadi, maka kerugian ditanggung oleh mudharib. 

Apabila pada akhir kontrak (sesuai jatuh tempo), mudharib mengalami kesulitan 

untuk melunasi sisa cicilan pembiayaan mudharabah, tetapi masih memungkinkan 

untuk membayar dalam waktu dekat, maka dengan kebijakan bank pembiayaan 

mudharabah dapat diperpanjang. Hal ini dilakukan agar mudharib tidak mengalami 

kesulitan finansial. 

Pada akhir kontrak BMI akan melakukan pencatatan pembayaran angsuran pokok 

dan pencatatan pembayaran pendapatan, pencatatannya sebagai berikut :  

Jurnal Pembayaran angsuran pokok pembiayaan mudharabah: 

Dr Rekening Nasabah   xxx 

Cr Pembiayaan mudharabah                                xxx 

 

 

 

 

Analisis Perlakuan..., Yuliani Setia, Ak.-IBS, 2015



11 

 

Jurnal Pembayaran pendapatan bagi hasil mudharabah:  

Dr Rekening Nasabah   xxx 

Cr Pendapatan bagi hasil mudharabah                     xxx 

 

4.1.2 Pengakuan Pendapatan dan Beban Pembiayaan Mudharabah 

Berikut ini akan diuraikan hasil analisis mengenai pengakuan pendapatan dan beban 

pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia. 

1. Pendapatan 

Pada bank syariah, pendapatan di sini dapat berupa pendapatan bagi hasil 

(mudharabah dan musyarakah), pendapatan margin (murabahah), pendapatan hasil 

sewa atas kontrak ijarah (ijarah wa iqtina/ijarah muntahiyyah bit tamlik), dan fee serta 

biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya. Dalam pembiayaan mudharabah, BMI 

sebagai bank yang menganut prinsip syariah menggunakan sistem bagi hasil yang 

jumlahnya tergantung dari pendapatan mudharib dengan penentuan nisbah bagi hasil 

di awal akad pembiayaan mudharabah. Sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah 

didasarkan pada total penjualan mudharib (sharing revenue) dan pembayaran 

angsurannya (pokok dan margin). 

BMI mengakui pendapatan bagi hasil pada saat pendapatan tersebut diterima. 

Dalam pembiayaan mudharabah, BMI hanya mengakui pendapatan bagi hasil dari 

pembiayaan mudharabah. Adapun pendapatan lain selain pendapatan bagi hasil yang 
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timbul akibat pembiayaan mudharabah diakui sebagai akun terpisah dari pendapatan 

mudharabah. 

Pada saat BMI menerima pembayaran bagi hasil dari nasabah (mudharib) dan 

mengakuinya sebagai pendapatan, maka BMI akan mencatat ke dalam jurnal sebagai 

berikut. 

Dr Rekening Nasabah   xxx 

Cr Pendapatan bagi hasil mudharabah              xxx 

 

2. Beban 

Dalam transaksi pembiayaan mudharabah, terdapat biaya administrasi (akad) 

dan biaya asuransi. Biaya-biaya ini ditanggung sepenuhnya oleh mudharib dan tidak 

dimasukkan dalam penghitungan pembiayaan mudharabah. Adapun pokok 

pembiayaan mudharabah (plafon) diakui sebesar pokok pembiayaan mudharabah 

tidak termasuk bagi hasil. 

4.1.3 Penyajian dan Pengungkapan 

Menurut PSAK 101 paragraf 8 yang menjelasakan mengenai Laporan 

keuangan, bahwa Laporan Keuangan adalah suatu penyajian tersetruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan 

untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuagan, kinerja dan 

arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna 

laporan dalam rangka membuat keputusan keputusan ekonomi serta menunjukan 
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pertanggung jawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber 

daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, 

suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang 

meliputi: 

(a) Aset; 

(b) Kewajiban; 

(c) Dan syirkah temporer; 

(d) Ekuitas; 

(e) Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; 

(f) Arus kas; 

(g) Dana zakat dan; 

(h) Dana kebijaka. 

4.2 Dampak Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah terhadap 

PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk yaitu:  

  PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk akan mendapatkan tingkat pendapatan 

yang tidak tetap dan sangat tergantung kepada kinerja usaha mudharib disektor riil. 

Hal ini dikarenakan kontrak pembiayaan mudhrabah yang akad awalnya bersifat 

memberikan dana kepada mudarib sebesar 100%. Dengan adanya pemberian dana 

sebesar 100% ini, bank akan menerima resiko yang lebih besar dikarenakan 
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pendapatan usaha mudarib yang bersifat fluktuatif, hal ini akan berdampak terhadap 

pengembalian modal dari mudarib ke bank. Apabila usaha mudharib mengalami 

kerugian, dapat berakibat mengurangi jumlah modal yang diinvestasikan oleh bank, 

namun sebaliknya apabila usaha mudharib mengalami keutungan yang lebih besar 

daripada proyeksi lebih awal akan mengakibatkan keuntungan/bagi hasil yang 

diterima oleh bank akan lebih besar. 

  Berdasarkan pernyataan tersebut, bank selaku shaibul maal akan mengelola 

laporan keuangannya guna memberikan yang terbaik bagi perusahaannya. 

Pengelolaan ini berdasarkan sifat akuntansi yaitu menampilkan laporan keuangan 

dengan sebaik-baiknya. Hal ini sesuai pernyataan dari Zahara dan Veronica 2009 

dalam Setiawati 2010 yang menyatakan bahwa terdapat kecenderungan praktik 

manajemen laba secara signifikan lebih tinggi pada bank syariah. Ditambah dengan 

penyataan dari Fofana 2008 dalam Setiawati 2010 yang menyatakan bahwa Adanya 

indikasi manajemen laba pada bank umum syariah menunjukkan bahwa laba masih 

merupakan tujuan utama operasi bank umum syariah dalam mengelola perusahaan. 

Jika bank mendapatkan keuntungan maka bank tidak akan menampilka 

keuntungannya 100% begitupun dengan kerugiannya, dikarenakan jika mendapatkan 

keuntungan, persentase keuntungan akan dibagikan kepada investor, hal ini akan 

berdampak kepada perusahaan karena perusahaan sebagai pengelola dana yang 

tugasnya sebagai mencari pemasukan dan laba bagi bank akan merasa rugi jika 

keuntungannya diberikan kepada investor. Begitu pula dengan kerugian, bank tidak 
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akan menampilkan kerugiannya 100% karena bank tidak akan memperoleh 

kepercayaan lagi dari nasabah dan akan berdampak kepada pemegang saham yaitu 

pemegang saham akan menarik dananya dari bank yang menyebabkan bank 

megalami kerugian jangka panjang.  

  Dalam hal ini jika dikaitkan dengan resiko perbankan terdapat resiko yang 

berhubungan dengan masalah diatas, antara lain resiko kredit, resiko likuiditas dan 

resiko reputasi. Resiko kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak 

lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Pada kasus ini nasabah tidak 

memenuhi kewajibannya dalam pembiayaan akad mudharabah dikarenakan usaha 

nasabah pendapatannya fluktuatif jadi nasabah pembayarannya  macet, jadi nasabah 

tidak dapat memenuhi kewajiabnnya terhadap pemilik dana. Resiko likuiditas adalah 

Risiko akibat ketidakmampuan Bank  untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo 

dari sumber pendanaan arus kas,  dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang  

dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Pada 

kasus ini bank tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada nasabah dikarenakan 

bank tidak mampu memberikan dana kepada nasabah akibat dari resiko kredit yang 

dijelaskan sebelumnya. Resiko reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat 

kepercayaan  stakeholder  yang bersumber dari persepsi negatif terhadap  

Bank. Pada kasus ini nasabah tidak mampu membayar kewajibannya kepada pemilik 

dana sehingga menyebabkan terjadinya resiko kredit, hal ini berdampak kepada bank 

dalam memenuhi kewajibannya yang berakibat terjadinya resiko likuiditas, sehingga 
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nasabah tidak percaya lagi kepada bank dan akan mengakibatkan tingkat 

kepercayaan nasabah menurun.  

V. Kesimpulan dan Saran  

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil yang dilakukan oleh penulis mengenai perlakuan akuntansi 

pembiayaan mudharabah di PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Penerapan akuntasi syariah dalam pembiayaan bagi hasil mudharabah    

PT.BMI,Tbk telah dilakukan dengan baik, karena pencatatan         transaksi – 

transaksi sudah dilakukan sesuai dengan standar akuntasi keuangan. Hal ini 

dapat dilihat dari pencatatan transaksi- transaksi yang di catat oleh PT. 

BMI,Tbk penerapan akuntasi baik pengakuan, pengukuran, penyajian dan 

pengungkapan pembiayaan mudharabah pada PT. BMI,Tbk telah sesuai 

dengan PSAK 105 mengenai akuntasi mudharabah. 

2. Proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan 

mudharabah telah sesuai dengan PSAK 105, Hal ini telah sesuai dengan 

laporan keuangan yang telah disajikan oleh PT.BMI,Tbk yang telah diaudit.  
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5.2 Saran  

Berdasarkan pemahaman penulisan terhadap analisis perlakuan akuntasi 

pembiayaan mudharabah pada PT. BMI,Tbk., maka saran pada penelitian ini sebagai 

berikut :  

1. Bagi PT. Bank Muamalat,Tbk : 

a. Sebaiknya PT.BMI,Tbk dalam menemtukan akad pembiayaan mudharabah 

seharusnya memberikan keterangan sejelas-jelasnya mengenai isi akad 

tersebut kepada mudarib (nasabah). 

2. Bagi Akademisi : 

a. Berikanlah perhatian yang lebih kepada Bank Syariah atau Perusahan-

perusahaan yang berbasis syariah agar mendorong perusahan-perusahaan yang 

berbasis syariah tersebut menjadi lebih baik dan lebih maju. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya : 

a. Menambah penelitian lain tentang Manajemen laba di Perbankan Syariah. 
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