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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Semakin pesat berkembangnya industri di Indonesia, semakin tinggi pula tingkat 

persaingan antar industri sejenis dalam menggapai luasnya pasar. Perusahaan yang tidak 

mampu bertahan didalam industrinya, akan dengan cepat berhenti berkembang dan 

mengakibatkan dampak pada pengangguran juga. Untuk itu, perusahaan harus mampu 

memutuskan strategi perusahaan yang baik dan efektif untuk menjaga eksistensi 

perusahaannya di pasar. 

Didalam menjalankan operasional sebuah perusahaan atau organisasi tentunya 

didasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan sehingga dapat mencapai suatu tujuan 

utama. Pencapaian visi dan tujuan perusahaan atau organisasi ini tidak terlepas dari 

pentingnya komunikasi yang baik untuk dilakukan perusahaan didalam menyalurkan 

informasi penting.  

Informasi-informasi penting yang disalurkan melalui komunikasi yang baik antar 

individu maupun divisi tersebut selanjutnya akan digunakan oleh manajemen perusahaan 

sebagai sumber informasi untuk membuat sebuah keputusan perusahaan. Untuk itu, 

diperlukan adanya suatu sistem memadai yang berfungsi untuk mengkomunikasikan tiap 

informasi, yaitu sebuah sistem informasi, sehingga akan mampu menyalurkan informasi 

yang mungkin diperlukan oleh berbagai pihak (pengguna informasi) untuk membuat 

sebuah keputusan.  

Seiring berkembangnya teknologi dan kebutuhan yang semakin kompleks, maka 

diperlukan pengembangan inovasi terhadap sistem informasi ini agar dapat terus 

memenuhi kebutuhan penggunanya. Sistem informasi ini salah satunya adalah sistem 
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informasi akuntansi, sebuah sistem informasi yang penting karena diharapkan mampu 

menghasilkan sebuah informasi dalam bentuk laporan numerik yang akan dilaporkan tiap 

tahunnya sebagai salah satu sumber informasi bagi para manajemen maupun pemegang 

saham untuk membuat keputusan. 

Perusahaan yang akan penulis teliti ini adalah Bank XYZ Syariah. Perusahaan ini 

merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri perbankan syariah. Dalam 

perkembangan perbankan syariah, Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan 

industri perbankan syariah yang terus menerus semakin pesat sehingga dapat diakui oleh 

masyarakat Indonesia.  

Bank XYZ Syariah merupakan perbankan syariah yang memegang kepercayaan 

nasabah tertinggi di seluruh Indonesia pada tahun 2011 berdasarkan jumlah DPK (Dana 

Pihak Ketiga). Pertumbuhan nasabah tabungannya yang naik sekitar 20% hingga 30% 

untuk nasabah baru, yang menjadi salah satu faktor pendukung Bank XYZ Syariah ini 

memiliki loyalitas nasabah tertinggi tahun 2011. Hingga Oktober 2010, pangsa pasar 

tabungan Bank XYZ Syariah di industri perbankan syariah mencapai 43,94% dengan 

posisi DPK Rp.25,16 Triliun (www.infobanknews.com). 

Demi membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi mikro, Bank XYZ Syariah 

memiliki berbagai produk yang dapat membantu menunjang peningkatan tersebut. Salah 

satunya dengan penyediaan produk pembiayaan. Pembiayaan merupakan dana yang 

disalurkan oleh bank sebagai pemilik dana kepada nasabah sebagai pengelola dana dalam 

bentuk pinjaman yang harus diangsurkan kembali per periode kesepakatan serta bagi hasil 

sesuai nisbah kesepakatan.  

Didalam menjalankan operasionalnya, Bank XYZ Syariah tentunya menerapkan 

sistem informasi akuntansi yang digunakan untuk dapat menyalurkan informasi dari satu 

divisi ke divisi yang lain, sehingga dapat membentuk suatu informasi baru untuk 
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digunakan oleh manajemen perusahaan dalam membuat keputusan perusahaan. Sistem 

informasi yang digunakan Bank XYZ Syariah sebelum Februari 2012, dinamakan 

AlphaBITS yang merupakan Core Banking System Application perusahaan. Seiring 

berjalannya waktu, diperlukan adanya pengembangan pada Core Banking System, dimana 

sistem ini telah diimplementasikan pada tahap I pada tanggal 6 Februari 2012, selain itu 

dikarenakan masa 10 tahun amortisasi atas AlphaBITS nampaknya telah habis, disamping 

itu jumlah  yang mampu diterima AlphaBITS tersebut tidak lagi dapat menampung digit 

nomor akun pada transaksi perusahaan, sehingga aplikasi baru T24 diharapkan mampu 

menunjang variasi dan inovasi bisnis yang dilakukan oleh Bank XYZ Syariah. 

Dalam masa transisi AlphaBITS ke T24, ternyata tidak semudah membalikkan 

telapak tangan. Diperlukan penyesuaian terhadap Core Banking System yang baru. Dalam 

hal ini, masih terdapat kendala-kendala yang masih harus diperbaiki yaitu performance 

dan saldo Deffered Account yang besar dan belum terselesaikan. Selain itu, disebabkan 

karena adanya perbedaan perilaku dan prosedur, adanya perbedaan mekanisme pengakuan 

transaksi antara sistem AlphaBITS dan T24,  dan kurangnya pemahaman sumber daya 

manusia atas T24. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis ingin menganalisa tentang 

dampak perubahan aplikasi sistem informasi tersebut khususnya pada pembiayaan 

Murabahah perusahaan terhadap pengakuan laporan keuangan sesuai peraturan terkait. 

Maka dari itu, judul skripsi yang diajukan adalah “Analisis Dampak Perubahan Sistem 

Informasi Akuntansi pada Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengakuan Transaksi 

Sesuai PSAK 102 (Studi Kasus Pada Bank XYZ Syariah)”. 
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1.2 Pembatasan Masalah 

 

Oleh karena luasnya ruang lingkup, waktu, permasalahan, dan keterbatasan dalam 

penelitian yang dilakukan berkaitan dengan sistem akuntansi, maka penelitian yang 

dilakukan penulis dibatasi pada bagaimana dampak perubahan sistem informasi akuntansi 

pada aplikasi Core Banking System  terhadap pengakuan transaksi mitra usaha pembiayaan 

murabahah produk Pembiayaan Murabahah XYZ  sesuai PSAK 102 pada Bank XYZ 

Syariah. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengakuan transaksi pembiayaan murabahah yang digunakan oleh 

Bank XYZ Syariah sebelum dilakukan perubahan? 

2. Bagaimana pengakuan transaksi pembiayaan murabahah digunakan Bank XYZ 

Syariah setelah dilakukan perubahan? 

3. Apakah T24 telah menyelesaikan permasalahan yang ada pada AlphaBITS? 

4. Apakah pengakuan transaksi pembiayaan murabahah Bank XYZ Syariah setelah 

dilakukan perubahan telah sesuai dengan PSAK No. 102? 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atasan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini, yaitu : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengakuan transaksi pembiayaan murabahah yang 

dilakukan pada Bank XYZ Syariah sebelum adanya perubahan sistem informasi 

akuntansi. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengakuan transaksi pembiayaan murabahah yang 

dilakukan Bank XYZ Syariah setelah dilakukannya perubahan. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas sistem baru T24 terhadap kendala 

yang dihadapi saat menggunakan sistem AlphaBITS. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah sistem baru yang digunakan Bank 

XYZ Syariah terkait pengakuan transaksi pembiayaan murabahah telah sesuai 

dengan ketentuan PSAK No. 102. 

 

Manfaat Penelitian 

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua 

pihak, antara lain : 

a) Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan, 

pemahaman, dan mengetahui praktik yang sebenarnya mengenai masalah 

yang sedang diteliti. 

b) Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

maupun tambahan informasi mengenai perubahan sistem informasu 

akuntansi yang dilakukan pada perusahaan. 
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c) Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan 

dan pengetahuan mengenai konsep sistem informasi akuntansi pada Bank 

XYZ Syariah. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran mengenai penulisan ini, maka dalam penulisannya 

dibagi ke dalam5 (lima) bab, antara lain : 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab yakni latar belakang, pembatasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan dasar-dasar teori yang berhubungan serta mendasari 

pembahasan dan penulisan dalam penelitian ini yaitu mengenai sistem informasi akuntansi 

yang berdampak pada kualitas pelaporan keuangan. Teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian ini diambil dari berbagai sumber. 

BAB III Metodologi Penelitian 

Bab ini menjelaskan mengenai metodologi yang digunakan penulis dan analisis 

yang digunakan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui alur tentang sistem 

informasi akuntansi yang berubah pada perusahaan dengan melakukan wawancara serta 

pengamatan. 

BAB IV Analisa dan Pembahasan 

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek yang diteliti, hasil analisa, hasil 

evaluasi dari informasi yang didapatkan, serta data yang diperoleh. Penjelasan mengacu 

pada landasan teori dan hasil observasi yang dilakukan. 
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BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bab akhir yang menjelaskan mengenai kesimpulan dari 

penelitian yang didapatkan dari hasil pembahasan disertai dengan beberapa saran yang 

diharapkan dapat memberi masukan bagi perusahaan berhubungan dengan pembahasan 

masalah. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sistem Informasi Akuntansi 

2.1.1 Sistem 

Dalam bukunya, James A. Hall (2011) menjelaskan definisi suatu sistem, yaitu 

sebagai berikut : 

‘Sistem adalah kelompok dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling 

berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama’. 

Kemudian Hall menjelaskan lebih lanjut mengenai berbagai elemen yang ada 

dalam suatu sistem. Elemen-elemen tersebut yaitu : 

1. Terdiri dari banyak komponen. Sebuah sistem harus mengandung lebih dari 1 

bagian. Sebagai contoh sebuah mainan yo-yo yang terbuat dari sebuah kayu dan 

terikat pada benang, maka disebut sebuah sistem. Tanpa benang, mainan tersebut 

tidak dapat dikatakan sebuah sistem. 

2. Saling berhubungan. Tujuan umum menghubungkan beberapa bagian sistem. 

Meskipun tiap bagian berfungsi secara independen, semua bagian memiliki tujuan 

yang sama.  

3. Sistem dan subsistem. Suatu sistem dikatakan sebuah subsistem dilihat ketika ia 

berhubungan dengan sistem yang lebih besar yang merupakan bagian dari sistem 

yang lebih besar tersebut. Maka subsistem dikatakan sebuah sistem ketika ia 

merupakan titik fokusnya. 

4. Ada tujuan. Sebuah sistem harus memiliki minimal satu tujuan, namun dapat 

digunakan untuk beberapa tujuan lain. 
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5. Dekomposisi sistem. Dekomposisi sistem merupakan proses untuk membagi sistem 

ke bagian subsistem yang lebih kecil. 

6. Interdependensi subsistem. Kemampuan sebuah sistem adalah dengan mencapai 

tujuan yang bergantung pada efektifitas fungsi dan interaksi subsistem-subsistem 

yang harmonis.  

Menurut Bodnar dan Hopwood (2012) definisi sistem dapat dikatakan sebagai 

kumpulan sumber daya yang berhubungan untuk dapat mencapai suatu tujuan tertentu. 

Sedangkan menurut Mulyadi (2010), menjelaskan pada dasarnya sistem merupakan 

sekelompok unsur erat dan berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi 

bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. 

Menurut Azhar Surtanto (2008) sistem memiliki 6 (enam) karakteristik, yaitu : 

a. Tujuan sistem, merupakan sasaran akhir yang ingin dicapai atas suatu sistem 

tersebut. 

b. Batas sistem, merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan 

lingkungannya.  

c. Subsistem, merupakan komponen suatu sistem bisa berupa fisik maupun abstrak. 

Suatu subsistem akan memiliki subsistem yang lebih kecil hingga seterusnya. 

d. Hubungan dan hierarki sistem, merupakan hubungan yang terjadi antara subsistem 

dengan subsistem lainnya yang setingkat atau antara subsistem dengan sistem yang 

lebih besar. 

e. Input-Process-Output,  Input merupakan segala sesuatu yang masuk ke dalam suatu 

sistem untuk diproses. Process merupakan perubahan suatu input menjadi output. 

Sedangkan Output adalah hasil dari suatu proses yang merupakan tujuan dari 

keberadaan sistem tersebut. 
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f. Lingkungan sistem, merupakan segala faktor di luar sistem yang dapat 

mempengaruhi sistem. Lingkungan sistem terdiri dari dua, yaitu eksternal dan 

internal. 

Selain itu, McLeod (2007) juga berpendapat mengenai sistem bahwa sistem 

merupakan sekelompok elemen yang terintegrasi yang memiliki maksud yang sama untuk 

mencapai suatu tujuan. Sehingga, dari beberapa definisi mengenai sistem, dapat kita ambil 

kesimpulan bahwa sistem merupakan kumpulan berbagai komponen yang saling 

berhubungan satu sama lain untuk bekerja sama dalam menghasilkan satu tujuan. 

2.1.2 Sistem Informasi 

Menurut Azhar Sutanto (2008) menjelaskan bahwa sistem informasi merupakan 

komponen-komponen dari subsistem yang saling berhubungan dan bekerja sama secara 

harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah suatu data menjadi sebuah informasi. 

Sedangkan menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis  dalam buku “Analisis dan 

Desain Sistem Informasi” karangan Jogiyanto (2005) menjelaskan bahwa sistem informasi 

merupakan suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 

pengolahan transaksi harian, untuk mendukung kegiatan operasi sehari-hari bersifat 

manajerial dan kegiatan suatu organisasi yang menyediakan pihak-pihak tertentu laporan-

laporan yang diperlukan. 

O’Brien et al (2011) juga berpendapat mengenai definisi sistem informasi bahwa : 

“Information system can be any organized combination of people, hardware, 

software, communication networks, and data resource that collect, transform, disseminates 

information in an organization”. 

James A. Hall (2011) dalam bukunya menggambarkan kerangka kerja sistem 

informasi adalah sebagai berikut. 
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Gambar 2.1 

Sistem Informasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sementara transaksi yang diproses dengan sistem informasi digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 2.2 

Proses Transaksi Sistem Informasi 

Financial 
Transactions   
 
Non Financial Information 
Transaction   

Sehingga sistem informasi merupakan kumpulan komponen yang saling berhubungan yang 

mengolah suatu data dengan saling bekerja sama satu sama lain demi menghasilkan sebuah 

informasi baru untuk mendukung kegiatan operasi sehari-hari maupun membuat laporan 

yang diperlukan. 
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2.1.3 Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem Informasi Akuntansi menurut James A. Hall (2011) menjelaskan bahwa 

subsistem sistem informasi akuntansi memproses transaksi-transaksi keuangan maupun 

transaksi-transaksi nonkeuangan yang secara langsung dapat mempengaruhi pemrosesan 

transaksi keuangan. Selanjutnya, Hall menjelaskan 3 (tiga) subsistem yang dimiliki sistem 

informasi akuntansi, yaitu : 

1. Sistem pemrosesan transaksi, yang mendukung operasi bisnis harian melalui 

berbagai dokumen serta pesan untuk para pengguna di seluruh perusahaan. Sistem 

ini penting untuk keseluruhan fungsi dari sistem informasi karena dapat 

mengkonversikan berbagai kegiatan ekonomi ke dalam transaksi keuangan, 

mencatat berbagai transaksi keuangan ke dalam catatan akuntansi (jurnal dan buku 

besar), serta mendistribusikan informasi keuangan yang penting untuk personel 

operasional dalam mendukung operasi hariannya 

2. Sistem buku besar dan pelaporan keuangan yang menghasilkan laporan keuangan, 

serta berbagai laporan lainnya yang disyaratkan dalam hukum. Kedua sistem 

tersebut merupakan dua subsistem yang erat hubungannya satu sama lain. Akan 

tetapi, karena interdependensi operasional keduanya, maka secara umum 

dipandang sebagai satu sistem terintergrasi. 

3. Sistem pelaporan manajemen yang menyediakan pihak manajemen internal 

berbagai laporan keuangan bertujuan khusus serta informasi yang dibutuhkan untuk 

pengambilan keputusan. 

Kemudian James A. Hall menjelaskan Transaction Processing System (TPS) yang 

merupakan pusat dari seluruh fungsi sistem informasi, yaitu : 

1. Menkonversi kejadian ekonomi menjadi transaksi keuangan. 

2. Mencatat transaksi keuangan dalam catatan akuntansi (jurnal dan buku besar) 

ANALISIS DAMPAK..., LUPITA ANGGRAITO, Ak.-IBS, 2013



	   13	  

3. Mendistribusi informasi penting keuangan ke bagian operasional untuk mendukung 

kegiatan operasi mereka. 

Sedangkan sistem informasi akuntansi menurut Bodnar dan Hopwood (2012) 

adalah kumpulan atas sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk 

mentransformasikan data-data keuangan serta data lainnya menjadi suatu informasi. 

Informasi ini kemudian menjadi informasi untuk pengambilan keputusan. Sehingga dapat 

disimpulkan mengenai definisi sistem informasi akuntansi bahwa SIA merupakan 

kumpulan subsistem yang saling berhubungan dan bekerja sama memproses data-data 

transaksi keuangan serta nonkeuangan untuk menghasilkan informasi yang dapat 

mempengaruhi transaksi secara langsung sebagai suatu informasi bagi para pengguna 

dalam pembuatan keputusan. 

 

2.2 Konsep Dasar Perbankan Syariah 

 

2.2.1 Perbedaan Konsep Syariah dan Konvensional 

Secara singkat perbankan syariah merupakan perbankan yang kegiatan 

operasionalnya hampir sama dengan perbankan konvensional, dimana bank sebagai 

lembaga keuagan yang menghimpun dan menyalurkan dana dari pihak kelebihan dana 

kepada pihak yang kekurangan dana. Namun, pada perbankan syairah prinsip yang 

digunakan adalah berdasarkan prinsip syariah islam yang melarang penuh segala transaksi 

yang mengandung riba (bunga). Tabel di bawah ini memperlihatkan perbedaan mendasar 

antara bank Syariah dan bank Konvensional.  
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Tabel 2.1 

Perbedaan Dasar Perbankan Syariah dan Konvensional 

 

No. Bank Syariah Bank Konvensional 

1. Berdasarkan margin keuntungan Menggunakan perangkat bunga 

2. Profit & Fallah Oriented Profit Oriented 

3. Bentuk hubungan dengan nasabah 

merupakan bentuk kemitraan 

Bentuk hubungan dengan nasabah 

dalam bentuk debitur dan kreditur 

4. User of real funds Creator of money supply 

5. Melakukan investasi halal Investasi halal dan haram 

6. Pengerahan dan pengeluaran dana 

harus sesuai dengan pendapat 

melalui Dewan Pengawas Syariah 

Tidak terdapat dewan pengawas 

sejenis itu 

Sumber : Heri Sudarsono (2008)  

 

2.2.2 Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah 

Perbankan syariah menggunakan sistem yang menerapkan prinsip bagi hasil yang 

saling menguntungkan baik bagi bank maupun nasabahnya. Sistem tersebut didasarkan 

pada hukum islam/syariah, dimana menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran dalam tiap 

transaksi, investasi, nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan 

menghindari kegiatan yang bersifat spekulatif dari berbagai transaksi keuangan kemudian 
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manfaatnya akan dinikmati oleh seluruh masyarakat sehingga memberikan kesejahteraan 

yang merata. 

Sistem ekonomi Islam tidak mengenal konsep bunga (riba) serta bertujuan untuk 

komersial, Islam tidak mengenal pinjaman uang melainkan hubungan kemitraan/kerjasama 

dengan prinsip bagi hasil, selain itu peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan 

sosial tanpa adanya imbalan. Didalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank syariah 

memiliki fungsi sebagai berikut : 

1. Penerima amanah didalam melakukan investasi atas dana yang dipercayakan 

pemegang rekening investasi/ deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai 

ketentuan syariah dan kebijakan bank 

2. Pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana sesuai arahan 

investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (bank bertindak sebagai manajer 

investasi) 

3. Penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sesuai prinsip syariah. 

Sumber : www.bcasyariah.co.id (2011). 

 

2.3 Pembiayaan pada Perbankan Syariah 

Berdasarkan pasal 1 angka (25) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, menjelaskan 

bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, 

yaitu : 

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, 

b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah maupun sewa beli dalam bentuk 

ijarah muntahiya bittamlik, 

c. Transaksi jual beli yang berbentuk piutang Murabahah, Salam, dan Istishna’ 

d. Transaksi pinjam meminjam yaitu dalam bentuk qard, 
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e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi yang bersifat 

multijasa. 

Berdasarkan persetujuan antara pihak bank syariah dan/atau pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai maupun diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana 

tersebut setelah jangka waktu yang ditetapkan dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau 

bagi hasil. Adiwarman A. Karim (2007) dalam bukunya yang berjudul “Bank Islam – 

Analisis Fiqih dan Keuangan”, menjelaskan bahwa dalam menyalurkan dananya kepada 

nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat katagori 

yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu : 

1) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli 

a. Murabahah 

b. Salam 

c. Ishtisna’ 

2) Pembiayaan dengan prinsip sewa (Ijarah) 

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil 

b. Mudharabah 

3) Pembiayaan dengan akad pelengkap 

a. Hiwalah 

b. Rahn 

c. Qard 

d. Wakalah 

e. Khafalah 

 

 

 

ANALISIS DAMPAK..., LUPITA ANGGRAITO, Ak.-IBS, 2013



	   17	  

2.4 Akad Murabahah 

2.4.1 Pengertian 

Menurut Sri Nurhayati Wasilah (2008) Murabahah merupakan transaksi penjualan 

barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh 

penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau 

tangguh. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah 

penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan 

berapa besar keuntungan yang diinginkannya.  

Harga pokok barang yang diperhitungkan menggunakan harga pokok yaitu harga beli 

dikurangi dengan harga diskon pembelian. Apabila diskon diberikan setelah akad, maka 

diskon yang didapat akan menjadi hak pembeli atau hak penjual sesuai dengan 

kesepakatan mereka diawal akad. 

2.4.2 Jenis Akad Murabahah 

Ada dua jenis murabahah, yaitu Murabahah dengan pesanan (Murabahah to the 

purchase order) dan Murabahah tanpa pesanan. Murabahah dengan Pesanan, penjual akan 

melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan 

pesanan dapet bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya 

dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset Murabahah yang telah dibeli oleh 

penjual, dalam murabahah pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum 

diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penujual dan 

akan mengurangi nilai akad. Sementara Murabahah tanpa Pesanan, bersifat tidak mengikat.  
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2.4.3 Rukun dan Ketentuan Akad Murabahah 

Rukun dan ketentuan Murabahah adalah sebagai berikut : 

1) Pelaku 

Pelaku Murabahah merupakan yang cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat 

membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual 

beli dengan anak kecil dianggap sah dengan seizin walinya. 

2) Objek Jual Beli, harus memenuhi : 

a. Barang halal, maka semua barang yang haramkan menurut agama Islam, tidak 

dapat dijadikan sebagai objek jual beli. 

b. Barang harus dapat diambil manfaatnya, maka seperti narkoba dan barang yang 

kadaluarsa tidak boleh dijadikan objek jual-beli. 

c. Barang tersebut dimiliki oleh penjual, maka jual beli yang barangnya tidak dimiliki 

oleh penjual merupakan tidak sah karena bagaimana ia dapat menyerahkan 

kepemilikan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli 

oleh bukan pemilik barang seperti ini, baru akan sah apabila mendapat izin dari 

pemilik barang sesungguhnya. 

d. Barang dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu dimasa depan. 

Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat 

menimbulkan ketidakpastian, yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu 

pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan. 

e. Spesifikasi barang dapat diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasikan oleh 

pembeli. 

f. Kuantitas barang dapat diketahui juga secara jelas. Apabila suatu barang dapat 

dikuantifisir/ditakar/ditimbang maka atas barang yang diperjualbelikan harus 

dikuantifisir terlebih dahulu agar tidak menimbulkan ketidakpastian. 
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g. Kualitas barang dapat diketahui. Hal ini juga untuk menghindari ketidakpastian. 

h. Harga barang jelas, dapat diketahui oleh pembeli dan penjual berikut cara 

pembayarannya, baik secara tunai atau tangguh. 

i. Barang yang diakadkan secara fisik ada di tangan penjual, sehingga menghindari 

ketidakpastian. 

3) Ijab Qabul 

Pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang 

dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara 

komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah 

maka kepemilikannya, pembayarannya, dan pemanfaatan atas barang yang 

diperjualbelikan menjadi halal. Demikian sebaliknya. 

Menurut Rizal Yaya, Aji Erlangga, dan Ahim Abdurahim (2009) dalam bukunya 

menjelaskan lebih lanjut bahwa akad Murabahah ini bersifat mengikat bagi kedua 

belah pihak dan mencantumkan berbagai hal sebagai berikut : 

a) Nama notaris serta informasi tentang waktu dan tempat penandatanganan 

akad 

b) Identitas pihak pertama, dalam hal ini pihak yang mewakili bank syariah 

(biasanya kepala cabang bank syariah tersebut) 

c) Identitas pihak kedua, dalam hal ini adalah nasabah yang akan membeli 

barang dengan didampingi oleh suami/istri yang bersangkutan sebagai ahli 

waris 

d) Bentuk akad beserta penjelasan akad. Beberapa hal yang dijelaskan terkait 

akad murabahah adalah definisi perjanjian pembiayaan murabahah, syariah, 

barang, pemasok, pembiayaan, harga beli, margin keuntungan, surat 

pengakuan pembayaran, masa berlakunya surat pembayaran, dokumen 
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jaminan, jangka waktu perjanjian, hari kerja bank, pembukuan pembiayaan, 

surat penawaran, surat permohonan realisasi pembiayaan, cedera janji, dan 

penggunaan fasilitas pembiayaan. 

e) Kesepakatan-kesepakatan yang disepakati, meliputi kesepakatan tantang 

fasilitas pembiayaan, dan penggunaannya, pembayaran dan jangka waktu, 

realisasi fasilitas pembayaran, penguramaan pembayaran, biaya dan 

pengeluaran, jaminan, syarat-syarat penarikan fasilitas pembiayaan, 

peristiwa cedera janji, pernyataan dan jaminan, kesepakatan untuk tidak 

berbuat sesuatu, penggunaan, fasilitas pembiayaan, pajak-pajak, dan 

penyelesaian sengketa. 

2.4.4 Alur Transaksi Murabahah 

Dalam bukunya Rizal Yaya, dkk (2009), menjelaskan alur transaksi murabahah 

yang dapat digambarkan seperti berikut : 

 

 

Gambar 2.3 

Alur Transaksi Murabahah 
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Pertama, dimulai dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Pada saat itu, 

nasabah menegosiasikan harga barang, margin, jangka waktu pembayaran, dan besar 

angsuran perbulan. 

Kedua, bank sebagai penjual selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam 

membayar piutang murabahah. Apabila pembelian barang tersebut disepakati oleh kedua 

belah pihak, maka dibuatlah akad Murabahah. Isi akad tersebut setidaknya mencakup 

berbagai hal agar rukun murabahah dipenuhi dalam transaksi jual beli yang dilakukan. 

Ketiga, setelah akad disepakati pada murabahah dengan pesanan, bank selanjutnya 

melakukan pembelian barang kepada pemasok. Akan tetapi, pada murabahah tanpa 

pesanan, bank dapat langsung menyerahkan barang kepada nasabah karena telah 

memilikinya terlebih dahulu. Pembelian barang kepada pemasok dalam murabahah dengan 

pesanan dapat diwakilkan kepada nasabah atas nama bank. Dokumen pembelian barang 

tersebut diserahkan oleh pemasok kepada bank. 

Keempat, barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok 

kepada nasabah pembeli. 

Kelima, Setelah menerima barang, nasabah pembeli selanjutnya membayar kepada 

bank. Pembayaran kepada bank biasanya dilakukan dengan cara mencicil sejumlah uang 

tertentu selama jangka waktu yang disepakati. 

 

2.5 Standar Akuntansi Keuangan No. 102 Akuntansi Murabahah 

 

Pernyataan standar akuntansi keuangan No. 102 tentang akuntansi Murabahah 

dibuat dengan tujuan untuk mengatur mengenai bagaimana pengakuan, pengukuran, 

penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. Pernyataan ini dibuat untuk diterapkan 

kepada lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank yang melakukan transaksi 
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murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli, serta lembaga keuangan lain yang 

berlaku untuk menjalankan transaksi murabahah. 

2.5.1 Karakteristik Murabahah 

Menurut PSAK No. 102 ini, ada beberapa karakteristik terkait pembiayaan 

murabahah. Diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Dapat dilakukan baik berdasarkan pesanan maupun tanpa pesanan. Dalam 

murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada 

pemesanan dari pembeli. 

2. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat 

pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan 

mengikat, dimana pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset 

murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan aset sebelum 

diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan 

penjual dan akan mengurangi nilai akad. 

3. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran 

tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan 

kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada 

waktu tertentu. 

4. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara 

pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad 

tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga dalam akad yang berlaku / 

dapat digunakan. 

5. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual. Sedangkan biaya 

perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad 

murabahah, maka diskon tersebut merupakan hak pembeli. 
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6. Diskon terkait dengan pembelian barang, antara lain adalah : 

a) diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang 

b) diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang 

c) komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang. 

7. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati 

diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad, jika tidak diatur dalam akad, 

maka diskon tersebut menjadi hak penjual. 

8. Penjual dapat meminta pembeli untuk menyediakan agunan atas piutang 

murabahah, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau 

aset lainnya. 

9. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen 

pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang 

murabahah, jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, maka 

uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang 

ditanggung penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual 

dapat meminta tambahan dari pembeli. 

10. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang 

diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan 

bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeur. 

Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta’zir yaitu untuk membuat pembeli 

lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang 

diperjanjikan dalam akad dand ana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai 

dana kebajikan. 

11. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika 

pembeli : 
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a) melakukan pembayaran tepat waktu, atau 

b) melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati 

12. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum 

dilunasi jika pembeli : 

a) melakukan pembayaran cicilan tepat waktu, dan/atau 

b) mengalami penurunan kemampuan pembayaran 

2.5.2 Pengakuan Murabahah 

Akuntansi Untuk Penjual 

a) Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya 

perolehan. 

Dr. Aset Murabahah    xxx 

 Cr. Kas     xxx 

b) Untuk murabahah pesanan mengikat, pengukuran aset murabahah setelah 

perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai ast 

karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, 

penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Jika 

terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan mengikat, maka jurnal : 

 

Dr. Beban     xxx 

 Cr. Aset Murabahah    xxx 

Untuk murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat maka 

aset dinilai berdasarkan biaya perolehan atay nilai bersih yang dapat direalisasi, 

dan dipilih mana yang lebih rendah. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi 

lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Jika 

terjadi penurunan nilai, maka jurnal : 
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Dr. Kerugian     xxx 

 Cr. Aset Murabahah    xxx 

c) Apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah, maka 

perlakuannya adalah sebagai berikut : 

1) akan menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi 

sebelum akad murabahah, jurnal : 

Dr. Aset Murabahah   xxx 

  Cr. Kas     xxx 

2) menjadi kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan 

sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual, jurnal : 

Dr. Kas     xxx 

  Cr. Utang     xxx 

3) menjadi tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad 

murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual, jurnal : 

Dr. Kas     xxx 

 Cr. Keuntungan Murabahah   xxx 

4) Pendapatan operasional lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak 

diperjanjikan dalam akad, jurnal : 

Dr. Kas     xxx 

 Cr. Pendapatan Operasional lain  xxx 

d) Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan tersebut akan 

tereliminasi pada saat : 

1) dilakukan pembayaran kepada pembeli, sehingga jurnal : 

Dr. Utang     xxx 

 Cr. Kas     xxx 
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Atau 

2) akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat 

dijangkau oleh penjual, sehingga jurnal : 

Dr. Utang     xxx 

 Cr. Kas     xxx 

Dr. Dana Kebajikan Kas   xxx 

 Cr. Dana kebajukan Potongan Pembelian xxx 

e) Keuntungan murabahah diakui : 

1) Pada saat terjadinya akad murabahah jika penjualan dilakukan secara tunai 

atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi 

satu periode laporan keuangan maka keuntungan langsung diakui. Pada 

periode tersebut, maka jurnalnya adalah : 

Dr. Kas     xxx 

Dr. Piutang Murabahah   xxx 

 Cr. Aset Murabahah    xxx 

 Cr. Keuntungan    xxx 

2) Namun apabila lebih dari satu periode maka perlakuannya adalah sebagai 

berikut: 

i. Keuntungannya diakui saat penyerahan aset murabahah dengan 

syarat apabila risiko penagihannya kecil, maka dicatat dengan cara 

yang sama pada butir 1. 

ii. Keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang 

berhasil ditagih dari piutang murabahah, maka jurnal : 

Dr. Piutang Murabahah  xxx 

 Cr. Aset Murabahah   xxx 
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 Cr. Keuntungan Tangguhan  xxx 

Pada saat penerimaan angsuran : 

Dr. Kas    xxx 

 Cr. Piutang Murabahah  xxx 

Dr. Keuntungan Tangguhan  xxx 

 Cr. Keuntungan   xxx 

iii. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih, 

dicatat dengan cara yang sama pada poin ii, hanya saja jurnal 

pengakuan keuntungan dibuat saat seluruh piutang telah selesai 

ditagih. 

f) 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 sama 

dengan akuntansi konvensional, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan 

kerugian piutang. 

Dr. Beban Piutang Tak Tertagih   xxx 

Cr. Penyisihan Piutang Tak Tertagih   xxx 

g) Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang 

melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai 

pengurang keuntungan murabahah. 

1) Jika potongan diberikan pada saat pelunasan, maka dianggap sebagai 

pengurang keuntungan murabahah, dengan jurnal : 

Dr. Kas     xxx 

Dr. Keuntungan Ditangguhkan  xxx 

 Cr. Piutang Murabahah   xxx 
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 Cr. Keuntungan    xxx 

  (porsi pengakuan keuntungan-potongan) 

2) Jika potongan diberikan setelah pelunasan yaitu penjual menerima 

pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan 

pelunasannya kepada pembeli. Maka akan dijurnal : 

Pada saat penerimaan piutang dari pembeli 

Dr. Kas     xxx 

Dr. Keuntungan Ditangguhkan  xxx 

 Cr. Piutang Murabahah   xxx 

 Cr. Keuntungan    xxx 

  (sesuai porsi pengakuan keuntungan) 

Pada saat pengembalian kepada pembeli 

Dr. Keuntungan Murabahah   xxx 

 Cr. Kas     xxx 

Jika potongan diberikan karena adanya penurunan kemampuan pembayaran 

pembeli diakui sebagai beban. 

Dr. Kas     xxx 

Dr. Keuntungan Ditangguhkan  xxx 

Dr. Beban     xxx 

 Cr. Piutang Murbahah    xxx 

 Cr. Keuntungan    xxx 

h) Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai 

akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. 

Dr. Dana Kebajikan – Kas  xxx 

 Cr. Dana kebajikan-Denda   xxx 
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i) Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut : 

1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang 

diterima 

2) Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai 

pembayaran piutang (merupakan bagian pokok) 

3) Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan 

kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah 

dikeluarkan oleh penjual 

Jurnalnya : 

i. Penerimaan uang muka dari pembeli 

Dr. Kas   xxx 

Cr. Utang Lain-Uang Muka Murabahah xxx 

ii. Apabila murabahah jadi dilaksanakan 

Dr. Utang Lain-Uang Muka Murabahah xxx 

 Cr. Piutang Murabahah   xxx 

Sehingga untuk penentuan margin keuntungan didasarkan atas nilai 

piutang (harga jual kepada pembeli setelah dikurangi uang muka) 

iii. Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon 

pembeli lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh 

penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka 

selisihnya dikembalikan pada calon pembeli. 

Dr. Utang Lain-Uang Muka Murabahah xxx 

 Cr. Pendapatan Operasional   xxx 

 Cr. Kas     xxx 
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iv. 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. 

Dr. Kas/Piutang    xxx 

Dr. Utang-Lain-Uang Muka Murabahah xxx 

 Cr. Pendapatan Operasional   xxx 

v. Jika perusahaan menanggung kekurangannya atau uang muka sama 

dengan beban yang dikeluarkan 

Dr. Utang Lain-Uang Muka Murabahah xxx 

 Cr. Pendapatan Operasional   xxx 

 

 

Akuntansi untuk Pembeli 

a) Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya 

perolehan murabahah tunai. Utang yang timbul dari transaksi murabahah 

tangguh diakui sebagai utang murabahah sebesar harga beli yang disepakati 

(jumlah yang wajib dibayarkan). Jurnal : 

 

Dr. Aset       xxx 

Dr. Beban Murabahah Tangguhan   xxx 

 Cr. Utang Murabahah      xxx 

Jika ada uang muka: 

Dr. Uang Muka      xxx 
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 Cr. Kas       xxx 

Dr. Aset       xxx 

Dr. Beban Murabahah Tangguhan   xxx 

 Cr. Uang Muka      xxx 

 Cr. Utang Murabahah      xxx 

b) Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui 

sebagai beban murabahah tangguhan. Beban murabahah tangguhan 

diamortiasasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah, jurnal : 

Dr. Utang Murabahah     xxx 

 Cr. Kas       xxx 

Dr. Beban       xxx 

 Cr. Beban Muabahah Tangguhan    xxx 

c) Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabhah, potongan pelunasan 

dan potongan utang murabahah sebagai pengurang beban murabahah 

tangguhan. Jurnal untuk diskon pembelian yang diterima setelah akad 

murabahah 

Dr. Kas       xxx 

 Cr. Beban Murabahah Tangguhan    xxx 

Jurnal untuk potongan pelunasan dan potongan utang murabahah 

Dr. Utang Murabahah     xxx 

 Cr. Kas       xxx 

Dr. Beban       xxx 

 Cr. Beban Murabahah Tangguhan    xxx 

d) Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai 

dengan akad diakui sebagai kerugian. 
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Dr. Kerugian      xxx 

 Cr. Kas/Utang       xxx 

e) Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai 

kerugian. 

Dr. Kas       xxx 

Dr. Kerugian      xxx 

 Cr. Uang Muka      xxx   
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2.6 Kajian Penelitian Terdahulu 

 

Berdasarkan studi kepustakaan, terdapat beberapa karya tulis dari penelitian 

sebelumnya yang cukup relevan untuk digunakan sebagai acuan penulis  dalam menulis 

skripsi ini. Berikut adalah hasil studi pustaka penulis yang disajikan dalam bentuk tabel 2.2 

dibawah ini. 

 

Tabel 2.2 

Kajian Penelitian Terdahulu 

NAMA PENELITI JUDUL HASIL PENELITIAN 

1.  Mike Indah SSP (2011) Pengaruh Kapasitas 

Sumber Daya Manusia, 

Penerapan Teknologi 

Informasi, dan Sistem 

Informasi Akuntansi 

Terhadap Nilai Informasi 

Pelaporan Keuangan 

 

Adanya kapasitas sumber 

daya manusia, 

pemanfaatan teknologi 

informasi, dan sistem 

informasi akuntansi yang 

berpengaruh signifikan 

secara positif terhadap 

nilai pelaporan keuangan 

2.  Ashari (2008) 

 

 

 

 

 

Factors Affecting 

Accounting Information 

System Success 

Implementation 

 

 

Faktor manajemen dan 

dukungan dari pihak luar 

memiliki dampak 

signifikan terhadap 

keberhasilan penerapan 

sistem, sedangkan faktor 
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pengguna sistem informasi 

dna faktor lingkungan 

ternyata tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap keberhasilan 

penerapan sistem 

informasi 

3. H. Sajady, Ph. D ; M. 

Dastgir, Ph. D ; dan H. 

Hasem Nejad, M. S. 

(2008) 

Evaluation of The 

Effectiveness of 

Accounting Information 

Systems 

Implementasi sistem 

informasi akuntansi pada 

perusahaan yang diteliti 

disebabkan karena adanya 

peningkatan atas proses 

pembuatan keputusan oleh 

manajer, pengendali 

internal, dan kualitas 

laporan keuangan dan 

fasilitas transakti 

perusahaan, dimana hasil 

penelitian menyatakan 

bahwa keuangan dan 

fasilitas transaksi 

perusahaan, dimana hasil 

penelitian menyatakan 

bahwa tidak adanya 
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indikasi bahwa proses 

evaluasi kinerja telah 

membaik. 

Sumber : Kajian Penulis 

 

2.7 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.4 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AlphaBITS	   T24	  

Kendala	  Sistem	  

Pengakuan	  Transaksi	  
Pembiayaan	  

Murabahah	  PSAK	  
102	  

Kesimpulan	  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian dan Sifat Penelitian 

 

3.1.1   Objek Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis akan dilakukan pada Bank XYZ Syariah. 

Bank ini merupakan sebuah anak perusahaan lembaga keuangan bank pemerintah yang 

bergerak berdasarkan prinsip syariah islam. Bank ini juga merupakan bank syariah yang 

memiliki loyalitas nasabah tertinggi pada tahun 2011 yang terletak di wilayah M.H 

Thamrin, Jakarta Pusat. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juli 2013. 

3.1.2 Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat studi kasus. Peneliti hanya 

melakukan penelitian pada satu objek dan fokus pada objek tersebut, sehingga diharapkan 

hasil dari penelitian ini menjadi lebih komprehensif. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

 

3.2.1        Jenis Data 

Pada dasarnya, jenis data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. 

Menurut Sekaran dan Bougie (2010), penelitian primer membutuhkan data yang diperoleh 

dari sumber pertama, yaitu individu maupun perseorangan seperti studi kasus, survei, dan 

riset eksperimental. Studi kasus biasanya bersifat kuantitatif sementara survei dapat berupa 

wawancara ataupun pengisian kuisioner dan focus group discussion (FGD). Namun, dalam 

penelitian ini, penulis tidak membutuhkan data primer atau seperti pengamatan langsung 
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atau survei ke perusahaan. Jenis data yang dibutuhkan cukup data sekunder yang mengacu 

pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data sekunder yang 

dibutuhkan berupa laporan keuangan periode 2011-2012 dan catatan jurnal pembiayaan 

untuk masing-masing produk pembiayaan yang digunakan dalam sistem AlphaBITS dan 

T24,. 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data untuk memenuhi kebutuhan sumber penelitian, penulis 

menggunakan berbagai metode, yaitu : 

a) Wawancara  

Menurut Sekaran dan Bougie (2010), wawancara merupakan kegiatan memperoleh 

informasi yang mendalam mengenai isu yang diangkat dalam penelitian. Teknik ini 

merupakan data yang berguna terutama dalam tahap penyelidikan mengenai penelitian 

yang dilakukan. Sehingga, Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi 

untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dan subjek 

penelitian.  

b) Studi Pustaka 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi pustaka, untuk 

mendapatkan data sekunder. Data pustaka dilakukan dengan cara membaca penelitian 

terdahulu dari berbagai sumber di internet dan buku pendukung mengenai sistem 

informasi akuntansi dan PSAK No. 101. 

c) Dokumentasi 

Pengumpulan data selanjutnya adalah dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan 

mengumpulkan catatan-catatan terkait penelitian dan laporan baik yang terpublikasi 

maupun yang tidak terpublikasi. 
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3.2.3 Tabel GAP Analysis 

Penulis akan menyertakan dengan tabel mengenai bagaimana masing-masing 

aplikasi sistem core banking sebelum dan setelah perubahan, yaitu AlphaBITS dan T24 

dalam bentuk tabel pada bab 4, pembahasan. 

Tahapan AlphaBITS T24 Hasil GAP 

Fasilitas    

Pencairan    

Angsuran 

sebelum jatuh 

tempo 

   

Angsuran setelah 

jatuh tempo 

   

Pelunasan jatuh 

tempo 

   

Penyisihan 

Piutang Aktiva 

Produktif 

   

 

3.3 Metode Analisis Data 

Menurut Sekaran dan Bougie (2010), penelitian merupakan proses dari pencarian 

solusi untuk suatu masalah setelah melalui studi dan analisis faktor-faktor situasional. 

Penelitian dibagi menjadi dua, yaitu penelitian deskriptif dan penelitian kualitatif. 

Penelitian ini menggunakan bentuk deskriptif kualitatif dan kuantitatif.  

Metode kualitatif merupakan metode dalam meneliti status kelompok manusia, 

suatu objek, kondisi, sistem pemikiran maupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 

Sedangkan metode kuantitatif menggunakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif 
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yang diangkakan. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa penyajian angka dalam 

laporan keuangan yang juga merupakan sumber data penelitian. 

Selanjutnya Sekaran dan Bougie (2010) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif 

mendefinisikan berbagai kriteria dan variabel yang diteliti. Mayoritas penelitian deskriptif 

dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu menjelaskan karakteristik variabel yang 

diteliti dalam suatu situasi, dengan demikian membantu memahami karakteristik dan 

membuat keputusan yang sederhana. 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan mengenai dampak perubahan sistem 

informasi akuntansi perusahaan terhadap pengakuan transaksi pembiayaan Murabahah 

sesuai PSAK No. 102. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan dampak perubahan 

sistem informasi akuntansi terhadap pengakuan transaksi pembiayaan Murabahah sesuai 

PSAK 102, penulis akan menginformasikan ketidaksesuaian tersebut kepada pihak 

perusahaan sebagai informasi tambahan bagi pihak perusahaan, serta memberikan saran-

saran yang dapat menjadi masukan bagi perusahaan.  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Kehadiran Bank XYZ Syariah sejak 1999 merupakan salah satu hikmah dan berkah 

pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Krisis tersebut telah menimbulkan beragam 

dampak negatif yang sangat besar terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak 

terkecuali dengan dunia usaha. Sehingga, industri perbankan nasional yang didominasi 

oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar  biasa. Pemerintah akhirnya bertindak 

dengan merestrukturisasi dna merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. 

Bank XYZ Syariah dibentuk atas tindakan konsolidasi oleh salah satu bank hasil 

merger dengan beberapa bank yang membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. 

Pembentukan tim bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di 

kelompok perusahaan bank merger tersebut, sebgaai respon atas diberlakukannya UU No. 

10 Tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual 

banking system). 

Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan 

infrastrukturnya, sehingga Bank XYZ Syariah menjadi bank yang beroperasi berdasarkan 

prinsip syariah. Dimana perubahan kegiatan usaha menjadi bank umum syariah 

dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI 

No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi 

Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama 

menjadi Bank XYZ Syariah. Menyusul pengakuan dan pengukuhan legal tersebut, Bank 

XYZ Syariah secara resmi beroperasi sejak Senin, 25 Rajab 1420H atau tanggal 1 

November 1999. 
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4.1.1 Visi dan Misi Perusahaan 

Untuk mendukung penciptaan sebuah tujuan perusahaan, Bank XYZ Syariah telah 

menetapkan Visi serta memperkuat Misi perusahaan. Penguatan Misi tersebut dilakukan 

dengan menyesuaikan rumusan Misi yang ada sebelumnya dengan kondisi saat ini. Visi 

dan Misi perusahaan ini adalah sebagai berikut, 

VISI  : 

Menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha 

MISI : 

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan 

2. Mengutamakan penghimpunan dana konsumer dan penyalurah pembiayaan pada 

segmen UMKM 

3. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang 

sehat 

4. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal 

5. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat 

 

4.1.2 Sturktur Organisasi 

Pada dasarnya, perusahaan menginginkan tujuannya agar tercapai. Untuk dapat 

mewujudkan hal tersebut, diperlukan struktur organisasi yang jelas agar setiap karyawan 

yang menjadi anggota organisasi mengerti bagaimana sebenarnya tanggung jawab dan 

wewenang yang mereka miliki masing-masing. Sturktur organisasi merupakan sebuah 

tatanan mengenai bagaimana suatu organisasi melakukan aktivitasnya demi mencapai 

tujuan perusahaan. Bank XYZ Syariah sebagai sebuah organisasi yang fungsional telah 

memiliki struktur organisasi yang baku agar dapat berfungsi secara optimal sebagai 

lembaga keuangan bank. Struktur organisasi mengindikasikan adanya penjabaran hak, 
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kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang serta fungsi dari struktur-struktur yang telah 

ada. 

Struktur organisasi yang dipakai oleh Bank XYZ Syariah tersebut merupakan struktur 

organisasi garis dimana dalam organisasi ini dipegang oleh suatu pimpinan yang 

memerintah dari atas sampai bawah. Demikian pula persoalan yang terdapat pada bagian 

tangga organisasi harus diajukan kepada pihak atasan untuk mendapat penyelesaian. 

Gambar 4.1 

Stuktur Organisasi Bank XYZ Syariah 

 

Sumber : Bank XYZ Syariah 
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4.1.3 Deskripsi Tugas 

Struktur organisasi perusahaan bertujuan agar dalam melaksanakan tugas 

operasionalnya berjalan dengan baik. Struktur tersebut harus mampu  meciptakan suatu 

efisien pekerjaan dan adanya tanggung jawab serta wewenang yang tegas dan tertuang 

dalam deskripsi tugas yang baik. Berikut adalah deskripsi tugas pada Bank XYZ Syariah : 

1. Rapat Umum Pemegang Saham (Shareholders Meeting) 

Rapat umumpemegang saham merupakan pemilik modal yang memiliki kekuasaan 

tertinggi dalam perusahaan. Batas mengangkat dan meminta pertanggung jawaban 

direksi. 

2. Dewan Pengawas Syariah (Sharia Supevisory Board) 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengarahkan, memeriksa juga 

mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan prinsip syariah 

Islam serta DPS diposisikan sejajar dengan dewan komisaris. 

3. Dewan Komisaris (Board of Commissioner) 

Dewan Komisaris merupakan wakil dari pemegang saham yang memiliki peran 

sebagai pengawas dan bersama Dewan Direksi merumuskan strategi jangka panjang 

perusahaan. Tugas Dewan Komisaris adalah sebagai berikut : 

a. Mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta 

memberi nasihat kepada Dewan Direksi 

b. Melakukan tugas-tugas secara khusus diberikan kepadanya menurut 

Anggaran Dasar. 

c. Melakukan pengawasan atas tugas-tugas yang diputuskan oleh Rapat Umum 

Pemegang Saham. 
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d. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dasar Perseroan serta 

menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada Rapat Umum 

Pemegang Saham. 

e. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan dalam hal Perseroan 

menunjukkan gejala kemunduran segera melapor kepada Rapat Umum 

Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang 

akan ditempuh. 

f. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham 

mengenai setiap persoalan yang dianggap penting bagi pengelolaan 

Perseroan. 

g. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat 

Umum Pemegang Saham dan tugas lain yang berhubungan dengan 

pemeriksaan dan pengawasan. 

4. Dewan Direksi 

Sebagai Dewan Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab membuat 

kebijakan khususnya dalam bidang operasional, melaksanakan koordinasi dan 

pembinaan bawahan serta pengawasan kegiatan operasional. Tugas pokoknya adalah : 

a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan 

Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

Perseroan. 

b. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan. 

Dewan Direksi terdiri dari 3 orang direktur, yaitu : 

1) Direktur Bidang Pemasaran 

Melakukan pengembangan sistem dan teknologi untuk mendukung operasional 

bank 
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2) Direktur Bidang Treasury 

Mempunyai tugas dan wewenang untuk mengelola uang kas perusahaan untuk 

membayar keperluan-keperluan perusahaan. 

3) Direktur Bidang Human Resources 

Mempunyai tugas dan wewenang melakukan perencanaan, pengembangan, dan 

pengendalian di bidang administrasi personalia, menyusun kebijakan dalam 

sumber daya manusia, dan merencanakan kebutuhan, penyediaan, dan 

pemusatan perusahaan sumber daya secara profesional. 

4.1.4 Sasaran dan Strategi  

Penentuan sasaran dan strategi Bank XYZ Syariah diselaraskan dengan bisnis yang 

dijalankan, sehingga membentuk suatu sinergi yang berkesinambungan.sasaran dan 

strategi bank tersebut tercermin dalam lima program kerja utama, yaitu : 

1. Pencapaian profitabilitas sebesar Rp800Miliar melalui : 

a. Peningkatan produktifitas 

b. Perbaikan efisiensi (BO/PO sebesar 82,60%) 

c. Peningkatan CASA (Low Cost Fund sebesar 46,47%) 

d. Perbaikan kualitas aset (NPF sebesar 2,18%) 

e. Penagihan debitur Write-off (Recovery rate diatas 30%) 

2. Peningkatan pangsa pasar melalui pertumbuhan : 

a. Asset dengan pertumbuhan sebesar Rp16,95 triliun 

b. Pembiayaan dengan pertumbuhan sebesar Rp14,45 triliun 

c. DPK dengan pertumbuhan sebesar Rp14,91 triliun 

3. Peningkatan kualitas layanan menjadi tiga besar di Perbankan Syariah 

4. Implementasi Proyek Corporate Plan dan Core Banking System (CBS) Tahun 2012 

5. Penguatan Implementasi Shared values ETHIC 
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Dari lima program kerja utama Bank XYZ Syariah tahun 2012, terdapat sepuluh 

prioritas bank pada tahun 2012, yaitu sebagai berikut : 

1. mencapai laba bersih dengan pertumbuhan sekurang-kurangnya Rp800miliar 

2. menghimpun dana pihak ketiga dengan pertumbuhan sekurang-kurangnya Rp14,91 

triliun serta mempertahankan porsi dana konsumer min.50% dan porsi low cost 

fund min. 40% 

3. mengembangkan pembiayaan dengan hati-hati sekurang-kurangnya Rp14,45 triliun 

dengan porsi pembiayaan UMKM min. 65% 

4. mengendalikan kualitas pembiayaan sehingga NPF gross maks, 3%, NPF nett 

maks. 2% dan APYD/ AP maks. 2,5% 

5. meningkatkan efisiensi usaha sehingga cost to income ratio maks. 62% 

6. memperoleh fee based income min. Rp1,51 triliun 

7. meningkatkan kualitas layanan melalui peningkatan peringkat servis menjadi 3 

besar di perbankan syariah dan pembukaan outlet  

8. mengimplementasikan Core Banking System baru 

9. Mengimplementasikan proyek Corporate Plan 2012 

10. Memperkuat competency-based human resource melalui pengembangan 

kompetensi, kualitas dan produktifitas pegawai serta internalisasi budaya 

perusahaan (ETHIC). 

Selain itu, Bank telah melakukan perencanaan dan pengembangan di tahun 2012 guna 

mencapai tujuan perusahaan adalah sebagai berikut : 

a. Bank telah melaksanakan implementasi core banking system baru (iBSM) tahap 1 

menggantikan core banking lama. 

b. Bank telah melakukan implementasi proses pembiayaan baru melalui 4 eyes 

principles. 
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c. Bank telah memulai proyek kolabirasi antara Bank XYZ Syariah dengan Bank 

Mandiri dan anak Bank Mandiri lainnya. 

d. Berdasarkan press release pada tanggal 8 Juni 2012, Pefindo menyatakan bahwa 

rating Bank XYZ Syariah adalah idAA+. 

4.1.5 Dasar (Sumber Hukum) Pembiayaan Murabahah Bank XYZ Syariah 

Pada pelaksanaannya, produk pembiayaan murabahah yang dimiliki oleh Bank XYZ 

Syariah mengacu pada sumber-sumber hukum yang berlaku. Dasar hukum yang digunakan 

Bank XYZ Syariah terkait penerapan pembiayaan Murabahah adalah KDPPLKS 

(Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah), Bultek 5 

(Buletin Teknis 5), Bultek 9 (Buletin Teknis 9), PSAK 102, dan PAPSI (Pedoman 

Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia). 

a. KDPPLKS merupakan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan Syariah. Kerangka dasar ini menyajikan mengenai konsep yang 

mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. 

Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi penyusun 

standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya, penyusun laporan 

keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur 

dalam standar akuntansi keuangan syariah, auditor dalam memberikan pendapat 

mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi 

syariah yang berlaku umum, dan pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun dengan standar 

akuntansi keuangan syariah. 

b. Bultek 5 yang dikeluarkan oleh DSAS-IAI merupakan buletin teknis tentang 

pendapatan biaya terkait murabahah. Isu yang dijelaskan di dalam Bultek 5 ini 

adalah mengenai pengakuan pendapatan dan biaya yang terkait dengan transaksi 
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murabahah, selain margin murabahah. Misalnya pendapatan administrasi, biaya 

komisi, biaya survei, dan sebagainya. Dalam praktik, sebagian mengakui 

pendapatan dan biaya tersebut sekaligus dan sebagian lagi mengamortisasi selama 

masa akad. Bultek 5 ini mengatur bahwa pendapatan dan biaya tersebut diakui 

selaras dengan pengakuan keuntungan murabahah. 

c. Bultek 9 yang dikeluarkan oleh DSN MUI yang mengeluarkan Fatwa No.84/DSN-

MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Tamwil Bi Al-Murabahah (pembiayaan 

Murabahah) di lembaga keuangan syariah. Dalam fatwa tersebut, lembaga 

keuangan syariah dapat mengakui keuntungan murabahah dengan menggunakan 

metode proporsional dan anuitas. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana cara 

menerapkan metode anuitas untuk transaksi murabahah karena metode tersebut 

tidak diatur dalam PSAK 102 : Akuntansi Murabahah. 

d. PSAK 102 Akuntansi Murabahah. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur 

pengakuan, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. Pernyataan ini 

dibuat untuk diterapkan kepada lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-

bank yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli, 

serta lembaga keuangan lain yang berlaku untuk menjalankan transaksi murabahah. 

e. PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia) merupakan pedoman 

yang mengatur secara teknis dan rinci penjabaran Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) yang membahas tentang Perbankan Syariah. PAPSI yang 

disusun oleh IAI bersama dengan Bank Indonesia (BI) digunakan untuk 

menjelaskan pedoman yang sejalan dengan tujuan pelaporan keuangan di bank-

bank syariah. 
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4.2  Analisis dan Pembahasan 

4.2.1 Pengakuan Pembiayaan Murabahah Sebelum Dilakukan Perubahan 

Sejak awal berdirinya Bank XYZ Syariah, bank telah menggunakan suatu sistem 

aplikasi yang dinamakan AlphaBITS. AlphaBITS merupakan suatu perangkat lunak dalam 

aplikasi Core Banking System (Inti Sistem Perbankan) yang merupakan jantung dari sistem 

suatu perbankan. Inti sistem ini digunakan untuk memproses loan, saving, customer 

information file, hingga layanan perbankan lainnya.  

AlphaBITS ini diperkenalkan oleh vendor IBM yang digunakan untuk komputer 

multiuser yaitu suatu komputer tunggal yang bisa berinteraksi dengan lebih dari satu user 

pada satu saat. Namun, sistem ini hanya bisa digunakan hingga akhir Januari 2012. Hal 

tersebut disebabkan karena telah habisnya masa amortisasi sistem (10 tahun) dan jumlah 

digit nomor akun yang tidak mampu lagi menampung transaksi Bank XYZ Syariah, serta 

diperlukan adanya sistem yang mampu menunjang variasi dan inovasi bisnis bank. 

4.2.1.1 Tahap Pencairan Pembiayaan Murabahah 

Bank XYZ Syariah memiliki berbagai macam produk pembiayaan yang 

menggunakan akad Murabahah, salah satunya adalah Pembiayaan Murabahah XYZ. 

Pembiayaan jenis ini merupakan pembiayaan yang dapat bersifat jangka pendek, 

menengah, atau panjang, untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru 

maupun bekas, dilingkungan developer maupun non developer, dengan sistem murabahah.  

Pada produk ini menggunakan akad murabahah yang merupakan akad jual beli 

antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya 

kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah marjin yang disepakati. Manfaat yang 

didapat untuk nasabah atas produk pembiayaan ini untuk membiayai kebutuhan nasabah 

dalam hal pengadaan rumah tinggal, baik baru maupun bekas, selain itu nasabah dapat 
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mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa 

perjanjian. 

Pengajuan pembiayaan ini pada Bank XYZ Syariah diawali dengan nasabah 

memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan yang diperlukan seorang 

nasabah untuk melakukan pengajuan ini adalah nasabah merupakan Warga Negara 

Indonesia (WNI) yang cakap hukum, dengan usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 

tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan, maksimum pembiayaan yang dapat diberikan 

adalah sebesar 70% dari harga beli rumah, dan besar angsuran tidak melebihi 40% dari 

penghasilan bulanan bersih. 

Nasabah dengan persyaratan tersebut di atas wajib melengkapi dokumen-dokumen 

yang diperlukan. Dokumen yang diperlukan adalah berupa : 

a. fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon 

b. fotokopi Kartu Keluarga 

c. fotokopi surat nikah (bila sudah menikah) 

d. slip gaji asli & surat keterangan kerja 

e. fotokopi tabungan/rekening koran 3 bulan terakhir 

f. fotokopi NPWP untuk pembiayaan di atas Rp.50Juta 

g. fotokopi rekening telepon dan listrik 

h. fotokopi SHM/SHGB, dan fotokopi IMB dan denah bangunan. 

Setelah melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan di atas, selanjutnya 

nasabah akan diminta untuk mengisi formulir aplikasi untuk pengajuan permohonan dari 

pihak Bank XYZ Syariah. Setelah mengisi aplikasi permohonan, selanjutnya pihak bank  

akan melakukan survei kepada calon nasabah terutama aset yang akan dijaminkan. Jika 

nasabah telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan pembiayaan, maka 
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bank akan membukakan fasilitas pembiayaan tersebut dengan memasukkan informasi 

calon nasabah tersebut kepada sistem.  

Alur informasi (Input-process-output) yang disalurkan dalam aplikasi AlphaBITS 

terkait produk pembiayaan Murabahah adalah sebagai berikut : 

Pembukaan Fasilitasà Pendaftaran Jaminanà Kontrak Pencairan 

 
a. Pada pembukaan fasilitas bank akan melakukan pendaftaran data-data nasabah, 

akad, serta berapa total pembiayaan yang dapat ditawarkan/diserahkan kepada 

nasabah, ketika mitra usaha (nasabah) mengajukan pembiayaan. 

b. Pendaftaran jaminan adalah proses input data aset berupa fotokopi SHM/SHGB 

(Sertifikat Hak Milik/ Sertifikat Hak Guna Bangunan), dan fotokopi IMB (Izin 

Mendirikan Bangunan) dan denah bangunan yang akan dijadikan jaminan atas 

fasilitas pembiayaan yang akan diberikan sebagai syarat pembiayaan untuk 

dicairkan.. 

c. Kontrak pencairan adalah sebuah kontrak perjanjian / kesepakatan yang dilakukan 

oleh bank dan nasabah terkait proses pencairan dana atas pembiayaan yang telah 

disetujui/disepakati. Setelah tahap ini, bank akan mencatat jurnal administratif.  

Jurnal administratif menurut Bank XYZ Syariah merupakan jurnal yang hanya 

dicatat oleh pihak bank, bersifat seperti catatan yang hanya digunakan oleh bank. Jurnal 

administratif tidak akan berpengaruh terhadap buku besar hingga laporan keuangan. 

Berikut adalah tabel jurnal pengakuan yang dilakukan oleh Bank XYZ Syariah selama 

masa pembiayaan. 
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Tabel 4.1 

Jurnal Pengakuan Transaksi Murabahah AlphaBITS 

Tahapan AlphaBITS 

Fasilitas Db. Kontra LCU 

Kr. LCU 

Pencairan Wakalah Db. Piutang Murabahah Gross 

Kr. Margin yang Ditangguhkan 

Kr. Rekening Nasabah 

 

Db. LCU 

Kr. Kontra LCU 

Pencairan Non Wakalah 

 

 

 

 

 

Db. Persediaan Murabahah 

Kr. Rekening Vendor 

 

Db. Piutang Murabahah Gross 

Kr. Marjin Yang Ditangguhkan 

Kr. Persediaan Murabahah 

 

Db. LCU 

Kr. Kontra LCU 

Biaya-biaya Pembiayaan Db. Rekening Nasabah 

Kr. PL52739 Pendapatan Administrasi 

 

Akru Marjin Db. Pendapatan Yang Akan Diterima 

Kr. Marjin Akru 

 

Tahapan AlphaBITS 

Angsuran/ Pelunasan/ Pelunasan Sebagian Db. Rekening Nasabah 

Kr. Piutang Murabahah 

 

Db. Marjin yang Ditangguhkan 

Kr. Marjin Murabahah 
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Db. PL51241 Marjin Murabahah Akrual 

Kr. Pendapatan yang Akan Diterima 

Pelunasan Dipercepat dengan Pemotongan 

Marjin 

Db. Rekening Nasabah 

Kr. Piutang Murabahah 

 

 

Db. Marjin yang Ditangguhkan 

Kr. Marjin Murabahah 

 

Db. PL51241 Marjin Murabahah Akrual 

Kr. Pendapatan Yang Akan Diterima 

 

 

Potongan Marjin 

Db. Marjin yang Ditangguhkan 

Kr. Piutang Murabahah 

Kolektibilitas 2  

Jatuh Kol. 2 Db. Piutang Murabahah Jatuh Waktu 

Kr. Piutang Murabahah 

 

Db. Marjin yang Ditangguhkan 

Kr. Marjin yang Ditangguhkan Jatuh Waktu 

 

Tahapan AlphaBITS 

Pembayaran Db. Rekening Nasabah 

Kr. Piutang Murabahah Gross Jatuh Waktu 

 

Db. Marjin yang Ditangguhkan Jatuh Waktu 

Kr. Marjin Murabahah 

 

 

Db. PL51241 Marjin Murabahah Akrual 

Kr. Pendapatan yang Akan Diterima Jatuh 

Tempo 
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Pinalti Db. Rekening Nasabah 

Kr. IDR 172190001XXX Dana Sosial dari 

Pinalti 

 

Perpanjangan dengan Biaya Restrukturisasi Db. Rekening Nasabah 

Kr. PL52804 Pendapatan Ganti Rugi (Ta’widh) 

Kolektibilitas 3  

Jatuh Kol. 3 Db. PL51241 Marjin Murabahah Akrual 

Kr. Pendapatan yang Akan Diterima 

 

Jurnal Administratif : 

Db. Pendapatan Dalam Penyelesaian 

Kr. IDR190010001XXX Kontra Akun 

 

Pembayaran Db. Rekening Nasabah 

Kr. Piutang Murabahah Jatuh Waktu 

 

Db. Marjin yang Ditangguhkan Jatuh Waktu 

Kr. PL51237 Marjin Murabahah 

 

Jurnal Adminidtratif: 

Db. IDR190010001XXX Kontra Akun 

Kr. Pendapatan Dalam Penyelesaian 

 

Tahapan AlphaBITS 

Pembentukan PPAP Db. Beban PPAP 

Kr. Cadangan PPAP 

Write Off Db. Cadangan PPAP 

Db. Marjin yang Ditangguhkan Jatuh Waktu 

Kr. Piutang Murabahah Jatuh Waktu 

 

Jurnal Administratif : 

Db. IDR 190010001XXX Kontra Akun 

Kr. Pendapatan Dalam Penyelesaian 
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Db. Aset Produktif Yang Dihapus Buku 

Kr. IDR190010001XXX Kontra Akun 

Db. Aset Produktif Yang Dihapus Buku 

Kr. IDR190010001XXX Kontra Akun 

Pembayaran Write Off Db. Rekening Nasabah 

Kr. Cadangan PPAP 

 

Db. Rekening Nasabah 

Kr. Marjin Murabahah 

 

Jurnal Administratif : 

Db. IDR190010001XXX Kontra Akun 

Kr. Aset Produktif yang Dihapusbuku 

Db. IDR190010001XXX Kontra Akun 

Kr. Pendapatan Yang Dihapusbuku 

Sumber : Bank XYZ Syariah 

4.2.2 Pengakuan Pembiayaan Murabahah Setelah Dilakukan Perubahan 

Pada awal Februari 2012, Bank XYZ Syariah telah mengganti sistem aplikasi dari 

AlphaBITS menjadi T24. Hal ini disebabkan karena telah habisnya masa amortisasi 

AlphaBITS yaitu selama 10 tahun, jumlah digit nomor akun pada AlphaBITS tidak mampu 

lagi menampung jumlah transaksi nasabah di bank, dan perlunya sistem yang mampu 

menunjang variasi dan inovasi bisnis bank.  

T24 yang dikeluarkan oleh vendor Temenos merupakan salah satu teknis solusi 

core banking paling canggih saat ini. Sistem perbankan T24 dianggap sebagai yang 

pertama atau terbaik kedua sistem perbankan penjualan selama 12 tahun terakhir. Ini 

merupakan perangkat lunak sistem perbankan yang digunakan di bank-bank ritel, 

perusahaan dan keuangan mikro. T24 merevolusi industri sistem core banking karena 

modular, sangat fungsional, terintegrasi, dan merupakan aplikasi perbankan real-time. 
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Sistem ini telah membantu bank dalam mengurangi risiko yang dihasilkan dari informasi 

tanggal dan entri manual.  

Perubahan sistem dari AlphaBITS menuju T24 tidak dilakukan secara singkat 

langsung secara keseluruhan. Butuh waktu untuk migrasi (memindahkan) data loam lama 

ke sistem yang baru. Perpindahan ini dilakukan secara bertahap. Pada proses perubahan ini 

terdapat 2 tahap besar, untuk retail diberlakukan sejak Februari 2012 sedangkan sisanya 

tersebar menjadi beberapa batch sepanjang tahun 2013.   

4.2.2.1 Tahap Pencairan Pembiayaan Murabahah 

Dengan produk pembiayaan murabahah yang sama, yaitu Pembiayaan Murabahah 

XYZ, persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan tidak berubah. Proses pengajuannya pun 

sama, dimana calon nasabah memenuhi persyaratan dan dokumen-dokumen yang 

diperlukan, kemudian mengisi formulir aplikasi permohonan pengajuan pembiyaan, 

setelah itu diserahkan kepada pihak bank. Kemudian pihak bank akan melakukan survei 

terhadap jaminan nasabah untuk menilai kelayakan nasabah menerima pembiayaan dari 

bank. 

Pada sistem T24 ada perbedaan pada menu dibandingkan sistem sebelumnya, 

AlphaBITS, dimana pembukaan fasilitas dipisahkan menjadi dua menu baru, sementara 

setelah pendaftaran jaminan, terdapat menu baru berupa pendaftaran aset. Berikut adalah 

alur menu yang terdapat pada sistem baru, T24. 

Fasilitas Induk à fasilitas anak à jaminan à pendaftaran aset à kontrak pencairan 

1. Fasilitas induk merupakan suatu menu pada aplikasi T24 terkait pembiayaan 

murabahah yang berfungsi untuk menginput data-data calon nasabah dari 

dokumen-dokumen yang telah diberikan, sama seperti pembuatan rekening 

tabungan, atau produk DPK lainnya. 
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2. Fasilitas anak merupakan kelanjutan dari fasilitas induk, dimana fasilitas anak 

merupakan menu yang berisi tentang akad yang akan digunakan kedua belah pihak 

sesuai jenis transaksi yang diminta oleh calon nasabah. 

3. Selanjutnya, atas permohonan pembiayaan calon nasabah, pihak bank akan 

menginput data-data terkait aset jaminan yang akan dijaminkan sebagai penjamin 

pembiayaan jika mengalami gagal bayar. Nilai pasar jaminannya harus dapat 

menutup pokok dan marjin pembiayaan nasabah.  

4. Kemudian terdapat menu baru pada T24, yaitu pendaftaran aset. Pendaftaran aset 

bertujuan untuk menginput data-data aset yang akan pembiayaan gunakan. Maka 

tercatat tujuan pembiayaan yang diajukan calon nasabah kepada bank  akan 

digunakan untuk apa. 

5. Setelah bank melakukan peninjauan terhadap permohonan pembiayaan yang 

diajukan nasabah baik dari sisi nasabah, jaminan, dan aset yang akan diberikan 

pembiayaan dan dirasa calon nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan, 

maka akan ada kontrak pencairan. Kontrak pencairan ini adalah berisi penjanjian 

atau kesepakatan nasabah dengan bank perihal proses pencairan pembiayaan yang 

diajukan.  

Berikut adalah contoh ketika pengajuan calon nasabah atas pembiayaan murabahah telah 

disetujui : 
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Gambar 4.2 

Contoh Kasus Pencairan Murabahah Wakalah 

	  

Sumber	  :	  Bank	  XYZ	  Syariah	  
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Selanjutnya, bank melakukan  pencatatan jurnal administratif atas Loan 

Commitment Unused sebesar nilai sisa fasilitas pembiayaan yang belum dicairkan. Berikut 

adalah tabel jurnal pengakuan yang dilakukan oleh Bank XYZ Syariah selama masa 

pembiayaan. 

Tabel 4.2 

Jurnal Pengakuan Transaksi Murabahah T24 

Tahapan T24 

Fasilitas Db. Kontra LCU 

Kr. LCU 

Pencairan Wakalah Db. LDXXXX Piutang Pokok 

Db. IDR127340001XXX Piutang Marjin 

Kr. IDR12651001XXX Marjin Yang Ditangguhkan 

Kr. Rekening Nasabah 

 

Db. LCU 

Kr. Kontra LCU 

Pencairan Non Wakalah 

 

 

 

 

 

Db. IDR120010001XXX Persediaan Murabahah 

Kr. Rekening Pemasok 

 

 

Db. LDXXXX Piutang Pokok 

Db. IDR127340001XXX Piutang Margin 

Kr. IDR 126510001XXX Marjin yang Ditangguhkan 

Kr. IDR120010001XXX Persediaan Murabahah 

 

Db. LCU 

Kr. Kontra LCU 

 

Tahapan T24 

Biaya-biaya Pembiayaan Db. Rekening Nasabah 

Kr. PL52739 Pendapatan Administrasi 

Akru Marjin Db. LDXXXX Pendapatan yang Akan Diterima 

Kr. PL51001 Marjin Murabahah Akru 
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Angsuran/ Pelunasan/ 

Pelunasan Sebagian 

Db. Rekening Nasabah 

Kr. LDXXXXXXXXXX Piutang Pokok 

Kr. IDR127340001XXXX Piutang Margin 

 

Db. IDR126510001XXXX Margin Yang Ditangguhkan 

Kr. PL51237 Margin Murabahah 

 

Db. PL51001 Margin Murabahah Akru 

Kr. LDXXXXXXXXXX Pendapatan Yang Akan Diterima 

 

 

Pelunasan Dipercepat 

dengan Pemotongan Marjin 

Db. Rekening Nasabah 

Kr. LDXXXXXXXXXX Piutang Pokok 

Kr. PL51237 Margin Murabahah   

 

Db. IDR126510001XXXX Margin Yang Ditangguhkan 

Kr. IDR127340001XXXX Piutang Margin 

 

Db. PL51001 Margin Murabahah Akru 

Kr. LDXXXXXXXXXX Pendapatan Yang Akan Diterima 

 

Potongan Marjin 

Db. Marjin Yang Ditangguhkan 

Kr. Piutang Murabahah 

 

Kolektibilitas 2  

Tahapan T24 

Jatuh Kol. 2 Db. PDXXXXXXXXXX Piutang Pokok Jatuh Tempo 

Kr. LDXXXXXXXXXX Piutang Pokok 

Db. PDXXXXXXXXXX Pendapatan Yang Akan Diterima 

Jatuh Tempo 

Kr. LDXXXXXXXXXX Pendapatan Yang Akan Diterima 

 

Db. IDRXXXXX0001XXXX Piutang Margin Jatuh Tempo 

Kr. IDR127340001XXXX Piutang Margin 
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Db. Margin Yang Ditangguhkan  

Kr. Margin Yang Ditangguhkan Jatuh Tempo 

Pembayaran Db. Rekening Nasabah 

Kr. PDXXXXXXXXXX Piutang Pokok Jatuh Tempo 

Kr. PDXXXXXXXXXX Pendapatan Yang Akan Diterima 

Jatuh Tempo 

 

Db. Margin Yang Ditangguhkan Jatuh Tempo 

Kr. IDRXXXXX0001XXXX Piutang Margin Jatuh Tempo 

 

 Pemindahan ujroh akru ke ujroh cash: 

Db. PL51001 Margin Murabahah Akru 

Kr. PL51237 Margin Murabahah 

Pinalti Akru 

Db. PDXXXXXXXXXX 

Kr. PL Pinalti Akru 

 

Db. PL Pinalti Akru 

Kr. IA Perantara (Kewajiban Akru) 

 

Db. Rekening Nasabah 

Kr. PDXXXXXXXXXX 

 

Db. IA Perantara 

Kr. IDR172190001XXXX Dana Sosial dari Penalti 

Tahapan T24 

Perpanjangan dengan Biaya 

Restrukturisasi 

Db. IDR140210001XXXX Rekening Perantara 

Restrukturisasi 

Kr. PDXXXXXXXXXX Piutang Pokok Jatuh Tempo 

Kr. PDXXXXXXXXXX Pendapatan Yang Akan Diterima 

Jatuh Tempo 

 

 

Db. LDXXXXXXXXXX Piutang Pokok  
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Kr. IDR140210001XXXX Rekening Perantara 

Restrukturisasi. 

 

Db. PL51001 Margin Murabahah Akru 

Kr. IDR140210001XXXX Rekening Perantara 

Restrukturisasi. 

 

Db. Margin Yang Ditangguhkan Jatuh Tempo 

Kr. Margin Yang Ditangguhkan 

 

 

Db. IDR127340001XXXX Piutang Margin 

Kr. IDRXXXXX0001XXXX Piutang Margin Jatuh Tempo 

 

Biaya Restrukturisasi: 

Db. Rekening Nasabah 

Kr. PL52804 Pendapatan Ganti Rugi (Ta'widh) 

 

 

Kolektibilitas 3  

Jatuh Kol. 3 Db. PL51001 Margin Murabahah Akru 

Kr. IDR127070001XXXX Pendapatan Yang Akan 

Diterima 

Jurnal Administratif: 

Db. Pendapatan Dalam Penyelesaian 

Kr. IDR190010001XXXX Kontra Akun 

 

Tahapan T24 

Pembayaran Db. Rekening Nasabah 

Kr. PDXXXXXXXXXX Piutang Pokok Jatuh Tempo 

Kr. PDXXXXXXXXXX Pendapatan Yang Akan Diterima 

Jatuh Tempo  

 

Db. PL51001 Margin Murabahah Akru 

Kr. PL51237 Margin Murabahah 
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Db. Margin Yang Ditangguhkan Jatuh Waktu 

Kr. IDRXXXXX0001XXXX Piutang Margin Jatuh Tempo 

 

Db. IDR127070001XXXX Pendapatan Yang Akan 

Diterima  

Kr. PL51001 Margin Murabahah Akru 

 

Jurnal Administratif: 

Db. IDR190010001XXXX Kontra Akun 

Kr. Pendapatan Dalam Penyelesaian 

 

Pembentukan PPAP Db. Beban PPAP 

Kr. Cadangan PPAP 

Write Off 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahapan 

Db. Cadangan PPAP 

Kr. 54200 Beban WO  

 

Db. 54200 Beban WO 

Kr. PDXXXXXXXXXX Piutang Pokok Jatuh Tempo 

 

Db. Margin Yang Ditangguhkan Jatuh Waktu  

Kr. IDRXXXXX0001XXXX Piutang Margin Jatuh Tempo 

Db. IDR127070001XXXX Pendapatan Yang Akan 

Diterima 

Kr. 54200 Beban WO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T24 
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 Db. 54200 Beban WO 

Kr. PDXXXXXXXXXX Pendapatan Yang Akan Diterima 

Jatuh Tempo 

 

Jurnal Administratif: 

Db. IDR190010001XXXX Kontra Akun 

Kr. Pendapatan Dalam Penyelesaian 

 

Db. Aset Produktif Yang Dihapusbuku 

Kr. IDR190010001XXXX Kontra Akun 

 

Db. Pendapatan Yang Dihapusbuku 

Kr. IDR190010001XXXX Kontra Akun 

Pembayaran Write Off Db. Rekening Nasabah 

Kr. Cadangan PPAP 

 

Db. Rekening Nasabah 

Kr. Margin Murabahah 

 

 

Jurnal administratif: 

Db. IDR190010001XXXX Kontra Akun 

Kr. Aset Produktif Yang Dihapusbuku 

 

Db. IDR190010001XXXX Kontra Akun 

Kr. Pendapatan Yang Dihapusbuku 
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Berikut adalah contoh jurnal  pada contoh kasus gambar 4.2 

Pada Saat Pencairan Pokok Pembiayaan Murabahah Wakalah, Pengakuan Marjin Yang 

Ditangguhkan, Pembayaran Biaya Administrasi 

Gambar 4.3 

Contoh Jurnal Pencairan Pokok Pembiayaan 

 

 

Pada Saat Pembayaran Tunggakan Pokok, Marjin dan Penalti dalam Rangka Pelunasan 

Dipercepat, Pelunasan dipercepat Pokok & Marjin, Pembayaran Administrasi Dalam 

Rangka Pelunasan Dipercepat, Pengakuan Marjin Murabahah, Pembalikan Marjin Yang 

Ditangguhkan. 

 

Gambar 4.4 

Pembayaran Tunggakan Pokok 
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4.2.3 Efektivitas T24 Dalam Menyelesaikan Masalah/Kendala Pada AlphaBITS 

GAP Analysis 

Tabel 4.3 

Perbedaan Alur Menu Sistem Pengajuan Murabahah 

AlphaBITS T24 Analisis 

Pembukaan Fasilitasà Pendaftaran 

Jaminanà Kontrak Pencairan 

Fasilitas Induk à fasilitas anak à jaminan 

à pendaftaran aset à kontrak pencairan 

Pada Menu T24, berbeda dengan sistem 

sebelumnya yaitu AlphaBITS. Dimana Pada 

Pembukaan Fasilitas AlphaBITS, T24 

memecahnya menjadi 2 menu. Ketika 

pendaftaran jaminan tidak ada perbedaan, dimana 

keduanya sama-sama berfungsi mendaftarkan 

jaminan yang akan digunakan calon nasabah 

sebagai jaminan pembiayaan. Kemudian, 

AlphaBITS melakukan pendaftaran aset dan 

pendaftaran jaminan pada satu menu semestara 

T24 melakukannya pada menu yang terpisah.  
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Tabel 4.4 

Perbedaan Sistem Pengakuan Transaksi Murabahah 

 

Tahapan AlphaBITS T24 Analisis 

Fasilitas Db. Kontra LCU 

Kr. LCU 

Db. Kontra LCU 

Kr. LCU 

Tidak ada perbedaan pengakuan 

antara AlphaBITS dan T24. 

Pengakuan pemberian fasilitas 

kepada nasabah hanya dicatat pada 

jurnal administratif dimana jurnal 

tersebut tidak memberikan 

pengaruh pada laporan keuangan.  

Pencairan 

Wakalah 

Db. Piutang Murabahah Gross 

Kr. Margin yang Ditangguhkan 

Kr. Rekening Nasabah 

 

Db. LCU 

Kr. Kontra LCU 

Db. LDXXXX Piutang Pokok 

Db. IDR127340001XXX Piutang Marjin 

Kr. IDR12651001XXX Marjin Yang 

Ditangguhkan 

Kr. Rekening Nasabah 

 

 

Db. LCU 

Kr. Kontra LCU 

AlphaBITS mengakui piutang 

sejumlah gross (piutang+marjin) 

dan atas pengakuan tersebut 

dicatat pada satu rekening yang 

sama untuk seluruh nasabah. 

Sementara T24 mengakui piutang 

murabahah sejumlah pokok dan 

sejumlah marjin pada rekening 

yang berbeda untuk masing-
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masing nasabah. 

Pencairan Non 

Wakalah 

 

 

 

 

 

Db. Persediaan Murabahah 

Kr. Rekening Vendor 

 

Db. Piutang Murabahah Gross 

Kr. Marjin Yang Ditangguhkan 

Kr. Persediaan Murabahah 

 

Db. LCU 

Kr. Kontra LCU 

Db. IDR120010001XXX Persediaan 

Murabahah 

Kr. Rekening Pemasok 

 

Db. LDXXXX Piutang Pokok 

Db. IDR127340001XXX Piutang Margin 

Kr. IDR 126510001XXX Marjin yang 

Ditangguhkan 

Kr. IDR120010001XXX Persediaan Murabahah 

 

Db. LCU 

Kr. Kontra LCU 

AlphaBITS mengakui pencatatan 

pembelian persediaan secara 

sederhana, dimana akun seluruh 

persediaan murabahah dijadikan 

satu, selain itu pengakuan piutang 

Murabahah diakui secara Gross 

pada satu akun yang sama untuk 

semua nasabah. 

T24 menyediakan rekening/akun 

persediaan Murabahah secara 

terpisah untuk masing-masing 

nasabah. 

Biaya-biaya 

Pembiayaan 

Db. Rekening Nasabah 

Kr. PL52739 Pendapatan 

Administrasi 

 

Db. Rekening Nasabah 

Kr. PL52739 Pendapatan Administrasi 

Pengakuan biaya-biaya 

pembiayaan diluar perjanjian 

diakui sama pada AlphaBITS 

maupun T24. 

Akru Marjin Db. Pendapatan Yang Akan 

Diterima 

Kr. Marjin Akru 

Db. LDXXXX Pendapatan yang Akan Diterima 

Kr. PL51001 Marjin Murabahah Akru 

Secara garis besar, pengakuan akru 

marjin diakui sama, namun T24 

menyediakan akun rekening 

tersendiri untuk pendapatan yang 
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akan diterima dan marjin akru 

untuk masing-masing nasabah. 

Angsuran/ 

Pelunasan/ 

Pelunasan 

Sebagian 

Db. Rekening Nasabah 

Kr. Piutang Murabahah 

 

Db. Marjin yang Ditangguhkan 

Kr. Marjin Murabahah 

 

Db. PL51241 Marjin Murabahah 

Akrual 

Kr. Pendapatan yang Akan 

Diterima 

Db. Rekening Nasabah 

Kr. LDXXXXXXXXXX Piutang Pokok 

Kr. IDR127340001XXXX Piutang Margin 

 

Db. IDR126510001XXXX Margin Yang 

Ditangguhkan 

Kr. PL51237 Margin Murabahah 

 

Db. PL51001 Margin Murabahah Akru 

Kr. LDXXXXXXXXXX Pendapatan Yang 

Akan Diterima 

AlphaBITS mengakui piutang 

nasabah secara keseluruhan jumlah 

pokok+marjin. Pengakuan marjin 

yang ditangguhkan diakui pada 

akun yang sama untuk seluruh 

nasabah.  

Sementara T24 mengakui piutang 

dan marjin secara terpisah dan 

masing-masing nasabah memiliki 

rekening masing-masing. 

Pengakuan Akru marjin diakui 

secara sama pada AlphaBITS dan 

T24. 

Pelunasan 

Dipercepat 

dengan 

Pemotongan 

Marjin 

Db. Rekening Nasabah 

Kr. Piutang Murabahah 

 

 

Db. Marjin yang Ditangguhkan 

Kr. Marjin Murabahah 

Db. Rekening Nasabah 

Kr. LDXXXXXXXXXX Piutang Pokok 

Kr. PL51237 Margin Murabahah   

 

 

 

Piutang nasabah pada AlphaBITS 

diakui menjadi satu dengan 

pokok+marjin pada satu akun yang 

sama untuk seluruh nasabah. 

T24 mengakui seluruh transaksi 

nasabah pada rekening yang 
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Db. PL51241 Marjin Murabahah 

Akrual 

Kr. Pendapatan Yang Akan 

Diterima 

Potongan Marjin 

Db. Marjin yang Ditangguhkan 

Kr. Piutang Murabahah 

Db. IDR126510001XXXX Margin Yang 

Ditangguhkan 

Kr. IDR127340001XXXX Piutang Margin 

 

Db. PL51001 Margin Murabahah Akru 

Kr. LDXXXXXXXXXX Pendapatan Yang 

Akan Diterima 

 

Potongan Marjin 

Db. Marjin Yang Ditangguhkan 

Kr. Piutang Murabahah 

berbeda untuk masing-masing 

akun setiap nasabah.  

Dan pengakuan piutang dicatat 

secara terpisah antara pokok dan 

marjinnya. 

Kolektibilitas 2    

Jatuh Kol. 2 Db. Piutang Murabahah Jatuh 

Waktu 

Kr. Piutang Murabahah 

 

Db. Marjin yang Ditangguhkan 

Kr. Marjin yang Ditangguhkan 

Jatuh Waktu 

 

Db. PDXXXXXXXXXX Piutang Pokok Jatuh 

Tempo 

Kr. LDXXXXXXXXXX Piutang Pokok 

 

Db. PDXXXXXXXXXX Pendapatan Yang 

Akan Diterima Jatuh Tempo 

Kr. LDXXXXXXXXXX Pendapatan Yang 

Akan Diterima 

 

AlphaBITS dan T24 melakukan 

perpindahan akun-akun 

pembiayaan nasabah pada akun 

jatuh waktu/jatuh tempo. 

AlphaBITS mengakui perpindahan 

akun untuk piutang murabahah 

gross, dan marjin yang 

ditangguhkan, sementara T24 

mengakui pada tiap rekening yang 
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Db. IDRXXXXX0001XXXX Piutang Margin 

Jatuh Tempo 

Kr. IDR127340001XXXX Piutang Margin 

 

Db. Margin Yang Ditangguhkan  

Kr. Margin Yang Ditangguhkan Jatuh Tempo 

berbeda yaitu piutang pokok, 

piutang marjin, pendapatan yang 

akan diterima, dan marjin yang 

ditangguhkan. 

Pembayaran Db. Rekening Nasabah 

Kr. Piutang Murabahah Gross 

Jatuh Waktu 

 

Db. Marjin yang Ditangguhkan 

Jatuh Waktu 

Kr. Marjin Murabahah 

 

Db. PL51241 Marjin Murabahah 

Akrual 

Kr. Pendapatan yang Akan 

Diterima Jatuh Tempo 

Db. Rekening Nasabah 

Kr. PDXXXXXXXXXX Piutang Pokok Jatuh 

Tempo 

Kr. PDXXXXXXXXXX Pendapatan Yang 

Akan Diterima Jatuh Tempo 

 

Db. Margin Yang Ditangguhkan Jatuh Tempo 

Kr. IDRXXXXX0001XXXX Piutang Margin 

Jatuh Tempo 

 

 Pemindahan ujroh akru ke ujroh cash: 

Db. PL51001 Margin Murabahah Akru 

Kr. PL51237 Margin Murabahah 

 

 

Ketika pembayaran, T24 akan 

mengakui transaksi secara terpisah 

antara pokok dan marjin serta 

menutup semua jurnal jatuh tempo 

yang terbuka ketika pembiayaan 

telah masuk pada kol 2. 
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Pinalti Db. Rekening Nasabah 

Kr. IDR 172190001XXX Dana 

Sosial dari Pinalti 

Akru 

Db. PDXXXXXXXXXX 

Kr. PL Pinalti Akru 

 

Db. PL Pinalti Akru 

Kr. IA Perantara (Kewajiban Akru) 

 

Db. Rekening Nasabah 

Kr. PDXXXXXXXXXX 

 

Db. IA Perantara 

Kr. IDR172190001XXXX Dana Sosial dari 

Penalti 

Pengakuan adanya pinalti pada 

T24 diakui lewat akun perantara 

perantara sebelum mendebet ke 

rekening nasabah dan masuk pada 

rekening dana sosial 

Perpanjangan 

dengan Biaya 

Restrukturisasi 

Db. Rekening Nasabah 

Kr. PL52804 Pendapatan Ganti 

Rugi (Ta’widh) 

Db. IDR140210001XXXX Rekening Perantara 

Restrukturisasi 

Kr. PDXXXXXXXXXX Piutang Pokok Jatuh 

Tempo 

Kr. PDXXXXXXXXXX Pendapatan Yang 

Akan Diterima Jatuh Tempo 

 

 

Ketika restrukturisasi pembiayaan, 

AlphaBITS mengakui dengan 

jurnal yang sederhana, yaitu 

dengan mendebet langsung 

rekening nasabah atas biaya yang 

dikeluarkan. Sementara T24 

melaukan penutupan akun pada 

piutang nasabah dan menimbulkan 
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Db. LDXXXXXXXXXX Piutang Pokok  

Kr. IDR140210001XXXX Rekening Perantara 

Restrukturisasi. 

 

Db. PL51001 Margin Murabahah Akru 

Kr. IDR140210001XXXX Rekening Perantara 

Restrukturisasi. 

 

Db. Margin Yang Ditangguhkan Jatuh Tempo 

Kr. Margin Yang Ditangguhkan 

  

Db. IDR127340001XXXX Piutang Margin 

Kr. IDRXXXXX0001XXXX Piutang Margin 

Jatuh Tempo 

 

Biaya Restrukturisasi: 

Db. Rekening Nasabah 

Kr. PL52804 Pendapatan Ganti Rugi (Ta'widh) 

 

 

 

akun baru, baru kemudian 

mendebet rekening nasabah untuk 

ganti rugi atas perpanjangan masa 

pembiayaan nasabah. 
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Kolektibilitas 3    

Jatuh Kol. 3 Db. PL51241 Marjin Murabahah 

Akrual 

Kr. Pendapatan yang Akan 

Diterima 

 

 

Jurnal Administratif : 

Db. Pendapatan Dalam 

Penyelesaian 

Kr. IDR190010001XXX Kontra 

Akun 

Db. PL51001 Margin Murabahah Akru 

Kr. IDR127070001XXXX Pendapatan Yang 

Akan Diterima 

 

 

 

Jurnal Administratif: 

Db. Pendapatan Dalam Penyelesaian 

Kr. IDR190010001XXXX Kontra Akun 

 

Pengakuan pada AlphaBITS dan 

T24 dilakukan dengan akun yang 

sama namun pada T24 mengakui 

pada nomor rekening yang berbeda 

untuk pendapatan yang akan 

diterima, rekening tersebut 

berbeda untuk masing-masing 

nasabah. 

Pembayaran Db. Rekening Nasabah 

Kr. Piutang Murabahah Jatuh 

Waktu 

 

Db. Marjin yang Ditangguhkan 

Jatuh Waktu 

Kr. PL51237 Marjin Murabahah 

 

 

Db. Rekening Nasabah 

Kr. PDXXXXXXXXXX Piutang Pokok Jatuh 

Tempo 

Kr. PDXXXXXXXXXX Pendapatan Yang 

Akan Diterima Jatuh Tempo  

 

 

Db. PL51001 Margin Murabahah Akru 

Kr. PL51237 Margin Murabahah 

AlphaBITS tidak mengakui marjin 

akru ketika pembayaran telah jatuh 

pada Kol 3, sementara T24 

mencatat adanya pemasukan dari 

marjin murabahah atas marjin 

yang diakru. 
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Jurnal Adminidtratif: 

Db. IDR190010001XXX Kontra 

Akun 

Kr. Pendapatan Dalam 

Penyelesaian 

Db. Margin Yang Ditangguhkan Jatuh Waktu 

Kr. IDRXXXXX0001XXXX Piutang Margin 

Jatuh Tempo 

 

 

Db. IDR127070001XXXX Pendapatan Yang 

Akan Diterima  

Kr. PL51001 Margin Murabahah Akru 

 

Jurnal Administratif: 

Db. IDR190010001XXXX Kontra Akun 

Kr. Pendapatan Dalam Penyelesaian 

 

Pembentukan 

PPAP 

Db. Beban PPAP 

Kr. Cadangan PPAP 

Db. Beban PPAP 

Kr. Cadangan PPAP 

 

Pembentukan PPAP pada 

AlphaBITS dan T24 diakui dengan 

cara yang sama. 

Write Off Db. Cadangan PPAP 

Db. Marjin yang Ditangguhkan 

Jatuh Waktu 

Kr. Piutang Murabahah Jatuh 

Waktu 

Db. Cadangan PPAP 

Kr. 54200 Beban WO  

 

 

 

T24 melakukan penghapusan 

pembiayaan dengan memasukkan 

cadangan PPAP untuk mengurangi 

beban penghapusan. Kemudian 

akan menutup piutang pokok jatuh 
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Jurnal Administratif : 

Db. IDR 190010001XXX Kontra 

Akun 

Kr. Pendapatan Dalam 

Penyelesaian 

 

Db. Aset Produktif Yang Dihapus 

Buku 

Kr. IDR190010001XXX Kontra 

Akun 

 

 

Db. Aset Produktif Yang Dihapus 

Buku 

Kr. IDR190010001XXX Kontra 

Akun 

 

 

Db. 54200 Beban WO 

Kr. PDXXXXXXXXXX Piutang Pokok Jatuh 

Tempo 

 

Db. Margin Yang Ditangguhkan Jatuh Waktu  

Kr. IDRXXXXX0001XXXX Piutang Margin 

Jatuh Tempo 

 

Db. IDR127070001XXXX Pendapatan Yang 

Akan Diterima 

Kr. 54200 Beban WO 

 

Db. 54200 Beban WO 

Kr. PDXXXXXXXXXX Pendapatan Yang 

Akan  

Diterima Jatuh Tempo 

 

Jurnal Administratif: 

Db. IDR190010001XXXX Kontra Akun 

Kr. Pendapatan Dalam Penyelesaian 

 

tempo, marjin yang ditangguhkan 

jatuh waktu, dan pendapatan yang 

akan diterima. Kemudian atas 

beban WO akan masuk pada 

pendapatan yang akan diterima 

jatuh tempo. Sementara itu, baik 

AlphaBITS dan T24 pada jurnal 

administratif masih mencatat 

pembiayaan tersebut sebagai 

tagihan. 
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Db. Aset Produktif Yang Dihapusbuku 

Kr. IDR190010001XXXX Kontra Akun 

 

Db. Pendapatan Yang Dihapusbuku 

Kr. IDR190010001XXXX Kontra Akun 

Pembayaran 

Write Off 

Db. Rekening Nasabah 

Kr. Cadangan PPAP 

 

Db. Rekening Nasabah 

Kr. Marjin Murabahah 

 

Jurnal Administratif : 

Db. IDR190010001XXX Kontra 

Akun 

Kr. Aset Produktif yang 

Dihapusbuku 

 

Db. IDR190010001XXX Kontra 

Akun 

Kr. Pendapatan Yang 

Dihapusbuku 

Db. Rekening Nasabah 

Kr. Cadangan PPAP 

 

Db. Rekening Nasabah 

Kr. Margin Murabahah 

 

Jurnal administratif: 

Db. IDR190010001XXXX Kontra Akun 

Kr. Aset Produktif Yang Dihapusbuku 

 

Db. IDR190010001XXXX Kontra Akun 

Kr. Pendapatan Yang Dihapusbuku 

 

Ketika pembiayaan telah 

dihapuskan, namun ada 

pembayaran oleh nasabah, 

AlphaBITS dan T24 mengakui 

transaksi tersebut dengan jurnal 

yang sama, serta menutup seluruh 

jurnal administrasi sebagai tagihan 

yang telah dibayarkan. 
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4.3.4 Analisis Pengakuan Pembiayaan Murabahah T24 terhadap PSAK No. 102 

Tabel 4.4 

Pengakuan Pembiayaan Murabahah T24 terhadap PSAK 102 

Tahapan T24 PSAK 102 Ket. 

Fasilitas Db. Kontra LCU 

Kr. LCU 

Tidak Diatur Tidak 

Sesuai 

Pencairan 

Wakalah 

Db. LDXXXX Piutang 

Pokok 

Db. IDR127340001XXX 

Piutang Marjin 

Kr. IDR12651001XXX 

Marjin Yang Ditangguhkan 

Kr. Rekening Nasabah 

 

Db. LCU 

Kr. Kontra LCU 

Tidak Diatur  - 

Pencairan Non 

Wakalah 

 

 

 

 

 

Db. IDR120010001XXX 

Persediaan Murabahah 

Kr. Rekening Pemasok 

 

 

Db. LDXXXX Piutang 

Pokok 

Db. IDR127340001XXX 

Piutang Margin 

Kr. IDR 126510001XXX 

Marjin yang Ditangguhkan 

Kr. IDR120010001XXX 

Persediaan Murabahah 

 

Paragraf 22 

 

Db. Piutang Murabahah 

Cr. Persediaan Aset 

Murabahah 

Cr. Margin murabahah 

yang ditangguhkan 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai 
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Db. LCU 

Kr. Kontra LCU 

 

 

Biaya-biaya 

Pembiayaan 

Db. Rekening Nasabah 

Kr. PL52739 Pendapatan 

Administrasi 

Db. Kas 

Cr. Pendapatan 

Operasional Lain 

Sesuai 

Akru Marjin Db. LDXXXX Pendapatan 

yang Akan Diterima 

Kr. PL51001 Marjin 

Murabahah Akru 

Tidak Diatur - 

Angsuran/ 

Pelunasan/ 

Pelunasan 

Sebagian 

Db. Rekening Nasabah 

Kr. LDXXXXXXXXXX 

Piutang Pokok 

Kr. IDR127340001XXXX 

Piutang Margin 

 

Db. IDR126510001XXXX 

Margin Yang Ditangguhkan 

Kr. PL51237 Margin 

Murabahah 

 

Db. PL51001 Margin 

Murabahah Akru 

Kr. LDXXXXXXXXXX 

Pendapatan Yang Akan 

Diterima 

Db. Kas 

Db. Keuntungan 

Ditangguhkan 

Cr. Piutang Murabahah 

Cr. Keuntungan 

Sesuai 

Pelunasan 

Dipercepat 

dengan 

Pemotongan 

Marjin 

Db. Rekening Nasabah 

Kr. LDXXXXXXXXXX 

Piutang Pokok 

Kr. PL51237 Margin 

Murabahah   

Db. IDR126510001XXXX 

Margin Yang Ditangguhkan 

Db. Kas 

Db. Keuntungan 

Ditangguhkan 

Cr. Piutang Murabahah 

Cr. Keuntungan  

Potongan pelunasan 

piutang diberikan kepada 

Sesuai 
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Kr. IDR127340001XXXX 

Piutang Margin 

 

Db. PL51001 Margin 

Murabahah Akru 

Kr. LDXXXXXXXXXX 

Pendapatan Yang Akan 

Diterima 

 

 

Potongan Marjin 

Db. Marjin Yang 

Ditangguhkan 

Kr. Piutang Murabahah 

 

pembeli yang melunasi 

tepat waktu atau lebih 

cepat dari waktu yang 

disepakati dan akan diakui 

sebagai pengurang 

keuntungan murabahah. 

Kolektibilitas 2    

Jatuh Kol. 2 Db. PDXXXXXXXXXX 

Piutang Pokok Jatuh Tempo 

Kr. LDXXXXXXXXXX 

Piutang Pokok 

 

Db. PDXXXXXXXXXX 

Pendapatan Yang Akan 

Diterima Jatuh Tempo 

Kr. LDXXXXXXXXXX 

Pendapatan Yang Akan 

Diterima 

 

 

Db. 

IDRXXXXX0001XXXX 

Piutang Margin Jatuh 

Tempo 

Tidak Diatur  - 
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Kr. IDR127340001XXXX 

Piutang Margin 

 

Db. Margin Yang 

Ditangguhkan  

Kr. Margin Yang 

Ditangguhkan Jatuh Tempo 

Pembayaran Db. Rekening Nasabah 

Kr. PDXXXXXXXXXX 

Piutang Pokok Jatuh Tempo 

Kr. PDXXXXXXXXXX 

Pendapatan Yang Akan 

Diterima Jatuh Tempo 

 

Db. Margin Yang 

Ditangguhkan Jatuh Tempo 

Kr. 

IDRXXXXX0001XXXX 

Piutang Margin Jatuh 

Tempo 

 

 Pemindahan ujroh akru ke 

ujroh cash: 

Db. PL51001 Margin 

Murabahah Akru 

Kr. PL51237 Margin 

Murabahah 

 

 

Db. Kas 

Db. Keuntungan 

Ditangguhkan 

Cr. Piutang Murabahah 

Cr. Keuntungan 

- 

Pinalti Akru 

Db. PDXXXXXXXXXX 

Kr. PL Pinalti Akru 

Db. PL Pinalti Akru 

Db. Dana Kebajikan-Kas 

Cr. Dana Kebajikan-

Denda 

Sesuai 
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Kr. IA Perantara 

(Kewajiban Akru) 

 

Db. Rekening Nasabah 

Kr. PDXXXXXXXXXX 

 

 

Db. IA Perantara 

Kr. IDR172190001XXXX 

Dana Sosial dari Penalti 

Perpanjangan 

dengan Biaya 

Restrukturisasi 

Db. IDR140210001XXXX 

Rekening Perantara 

Restrukturisasi 

Kr. PDXXXXXXXXXX 

Piutang Pokok Jatuh Tempo 

Kr. PDXXXXXXXXXX 

Pendapatan Yang Akan 

Diterima Jatuh Tempo 

 

 

 

Db. LDXXXXXXXXXX 

Piutang Pokok  

Kr. IDR140210001XXXX 

Rekening Perantara 

Restrukturisasi. 

 

Db. PL51001 Margin 

Murabahah Akru 

Kr. IDR140210001XXXX 

Rekening Perantara 

Restrukturisasi. 

Db. Margin Yang 

Tidak Diatur - 
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Ditangguhkan Jatuh Tempo 

Kr. Margin Yang 

Ditangguhkan 

 

 

Db. IDR127340001XXXX 

Piutang Margin 

Kr. 

IDRXXXXX0001XXXX 

Piutang Margin Jatuh 

Tempo 

 

Biaya Restrukturisasi: 

Db. Rekening Nasabah 

Kr. PL52804 Pendapatan 

Ganti Rugi (Ta'widh) 

Kolektibilitas 3    

Jatuh Kol. 3 Db. PL51001 Margin 

Murabahah Akru 

Kr. IDR127070001XXXX 

Pendapatan Yang Akan 

Diterima 

 

Jurnal Administratif: 

Db. Pendapatan Dalam 

Penyelesaian 

Kr. IDR190010001XXXX 

Kontra Akun 

 

 

 

 

Tidak Diatur  
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Pembayaran Db. Rekening Nasabah 

Kr. PDXXXXXXXXXX 

Piutang Pokok Jatuh Tempo 

Kr. PDXXXXXXXXXX 

Pendapatan Yang Akan 

Diterima Jatuh Tempo  

 

Db. PL51001 Margin 

Murabahah Akru 

Kr. PL51237 Margin 

Murabahah 

 

Db. Margin Yang 

Ditangguhkan Jatuh Waktu 

Kr. 

IDRXXXXX0001XXXX 

Piutang Margin Jatuh 

Tempo 

 

 

Db. IDR127070001XXXX 

Pendapatan Yang Akan 

Diterima  

Kr. PL51001 Margin 

Murabahah Akru 

 

Jurnal Administratif: 

Db. IDR190010001XXXX 

Kontra Akun 

Kr. Pendapatan Dalam 

Penyelesaian 

 

 

Db. Kas 

Db. Keuntungan 

Ditangguhkan 

Cr. Piutang Murabahah 

Cr. Keuntungan 

Sesuai 
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Pembentukan 

PPAP 

Db. Beban PPAP 

Kr. Cadangan PPAP 

 

Db. Beban Piutang Tak 

Tertagih 

Cr. Penyisihan Piutang 

Tak Tertagih 

Sesuai 

Write Off Db. Cadangan PPAP 

Kr. 54200 Beban WO  

 

Db. 54200 Beban WO 

Kr. PDXXXXXXXXXX 

Piutang Pokok Jatuh Tempo 

 

Db. Margin Yang 

Ditangguhkan Jatuh Waktu  

Kr. 

IDRXXXXX0001XXXX 

Piutang Margin Jatuh 

Tempo 

 

Db. IDR127070001XXXX 

Pendapatan Yang Akan 

Diterima 

Kr. 54200 Beban WO 

 

Db. 54200 Beban WO 

Kr. PDXXXXXXXXXX 

Pendapatan Yang Akan 

Diterima Jatuh Tempo 

 

Jurnal Administratif: 

Db. IDR190010001XXXX 

Kontra Akun 

Kr. Pendapatan Dalam 

Penyelesaian 

Tidak Diatur - 
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Db. Aset Produktif Yang 

Dihapusbuku 

Kr. IDR190010001XXXX 

Kontra Akun 

 

Db. Pendapatan Yang 

Dihapusbuku 

Kr. IDR190010001XXXX 

Kontra Akun 

Pembayaran 

Write Off 

Db. Rekening Nasabah 

Kr. Cadangan PPAP 

 

Db. Rekening Nasabah 

Kr. Margin Murabahah 

 

Jurnal administratif: 

Db. IDR190010001XXXX 

Kontra Akun 

Kr. Aset Produktif Yang 

Dihapusbuku 

 

Db. IDR190010001XXXX 

Kontra Akun 

Kr. Pendapatan Yang 

Dihapusbuku 

 

Tidak Diatur.  

 

- 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Pada dasarnya, suatu perusahaan khususnya Bank XYZ syariah ini menggunakan suatu 

sistem komputerisasi berupa aplikasi real time agar dapat mendukung kinerja operasional 

secara cepat dan akurat. Seiring dengan pertumbuhan nasabah pada bank syariah, maka 

membutuhkan inovasi lebih pada teknologi untuk tetap mampu mendukung operasional 

bank dan mampu bersaing dengan industri sejenis. Hal inilah yang melatarbelakangi secara 

garis besar mengapa Bank XYZ Syariah melakukan perkembangan terhadap sistem 

aplikasi Core Banking System. Berikut adalah hasil kesimpulan dari penelitian ini : 

1. Pada sistem aplikasi AlphaBITS, seluruh pencatatan transaksi pembiayaan 

murabahah dilakukan pada satu akun rekening yang sama. Pengakuan piutang yang 

dicatat adalah sebesar gross yaitu piutang pokok plus margin sesuai akad. Ketika 

piutang telah masuk kolektibilitas 2, terdapat perpindahan akun ke jatuh waktu 

untuk akun piutang murabahah gross dan marjin yang ditangguhkan. Selain itu, 

pengakuan atas adanya pinalti dicatat dengan langsung mendebet rekening nasabah 

dan memasukkanya ke akun dana sosial dari pinalti sama halnya ketika 

restrukturisasi. Bank langsung mendebet rekening nasabah atas pendapatan ganti 

rugi bank.  

2. Sistem aplikasi T24 telah diterapkan sejak Februari 2012 secara bertahap. Sistem 

aplikasi ini secara garis besar memisahkan akun pembiayaan masing-masing 

nasabah ke dalam rekening yang berbeda. Sehingga, masing-masing nasabah 

memiliki semacam akun rekening pembiayaan tersendiri dan bagi pihak bank lebih 
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mudah untuk mengontrol perkembangan pembiayaan nasabah. Ketika melakukan 

pengakuan atas piutang, pada sistem ini bank mencatatnya secara terpisah antara 

piutang sebesar piutang pokok dan marjin yang disepakati. Selanjutnya, pada saat 

kolektibilitas 2, akun yang dipindah ke akun jatuh tempo adalah piutang pokok, 

piutang marjin, pendapatan yang akan diterima, dan marjin yang ditangguhkan. 

Berbeda dengan AlphaBITS, ketika restrukturisasi T24 melakukan penutupan akun 

terlebih dahulu pada akun piutang nasabah sehingga menimbulkan akun baru yang 

kemudian bank melakukan pendebetan rekening nasbaah atas ganti rugi 

restrukturisasi.  

3. Sistem Aplikasi T24 pada Bank XYZ Syariah, telah mampu mengatasi masalah 

ketidakmampuan AlphaBITS dalam menampung digit nomor akun pembiayaan 

nasabah dan sebagai inovasi bisnis perusahaan. 

4. Untuk pembiayaan Murabahah, Bank XYZ Syariah berpedoman pada beberapa 

aturan standar. Diantaranya KDPPLKS (Kerangka Dasar Penyusunan dan 

Penyajian Laporan Keuangan Syariah), Buletin Teknis 5 dan Buletin Teknis 9, 

PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia), dan PSAK 102. Pada 

pengakuan transaksi Murabahah yang dilakukan perusaahaan hampir sesuai dengan 

Peraturan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 tentang Murabahah.   

 

5.2 Saran 

Untuk mendukung pelaksanaan sistem informasi akuntansi dengan menggunakan 

sistem baru di Bank XYZ Syariah, penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. ketika bank melakukan proses migrasi data dari sistem lama ke sistem yang baru 

untuk diberi kesempatan tandem. Hal ini bertujuan untuk lebih mempercepat 

perkembangan akurasi bisnis perusahaan yang sejak awal menjadi kendala pada sistem 
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lama. Sehingga, bank mampu memberikan pelayanan jasa yang lebih maksimal dan 

lebih luas lagi kepada para nasabahnya.  

2. Kepada Dewan Standar Akuntansi Keuangan, perihal PSAK No. 102 agar perlunya 

peraturan yang mengupas lebih lengkap atau menditail lagi perihal pengakuan 

transaksi murabahah yang belum diatur, seperti Pencairan produk pembiayaan yang 

bersifat wakalah, penangguhan marjin, Pemindahbukuan ketika lewat jatuh tempo, 

Restrukturisasi, Write Off, dan pembayaran ketika piutang telah dihapusbukukan. 

Sehingga, hal ini dapat menyempurnakan akad, efisiensi, serta membantu perusahaan 

juga untuk mudah berpedoman pada PSAK No. 102 tentang Murabahah. 
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