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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Semakin berkembang dan meningkatnya kuantitas Lembaga Keuangan 

Syariah di Indonesia membuktikan bahwa saat ini masyarakat menginginkan 

adanya suatu sistem yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah Islam. Selain 

itu juga menjadi suatu bentuk penolakan terhadap sistem riba yang sangat 

bertentangan dengan nilai dan prinsip-prinsip Islam. Terlebih setelah 

dikeluarkannya fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa bunga bank itu 

haram, membuat masyarakat semakin sadar akan kebutuhan bertransaksi ekonomi 

dengan tidak menggunakan sistem bunga (Ginting, 2017). 

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah non bank yang saat ini banyak 

diminati masyarakat adalah Baitul Maal wa Tamwil, selanjutnya disingkat BMT, 

atau biasa dikenal dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). BMT 

mengoperasikan usahanya dengan berlandaskan prinsip syariah, yakni sesuai 

dengan Al-Qur’an dan Hadist. BMT memberikan layanan kapada masyarakat 

dalam bentuk maal dan tamwil, bentuk maal seperti menghimpun zakat, shadaqah, 

wakaf untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat, dan tamwil lebih 

kepada entitas bisnis itu sendiri. 

Dibanding lembaga keuangan konvensional, BMT memiliki peluang lebih 

untuk berkembang. Hal ini disebabkan karena Lembaga keuangan syariah  termasuk 

BMT beroperasional sesuai dengan prinsip keadilan, rasional serta wajar, dimana 
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keuntungan yang diberi haruslah sesuai dengan keuntungan yang didapatkan. BMT 

ikut andil dalam pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan, yang dimana BMT 

itu sendiri ditegakkan atas prinsip syariah yang lebih memberi ketenangan dan 

kesejukan kepada pemilik ataupun pengguna dana (Nuraeni, 2018). 

Aktivitas ekonomi di Sukabumi didukung dengan hadirnya berbagai macam 

jenis koperasi, salah satunya adalah koperasi simpan pinjam yang berbentuk BMT. 

Keberadaan koperasi di Sukabumi ini menjadi penting dikarenakan mempunyai 

fungsi dan peranan meliputi: mengembangkan kemampuan dan potensi ekonomi 

anggota ataupun masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat, 

mengembangkan perekonomian nasional, dan lain-lain. Apabila dilihat dari 

banyaknya jumlah usaha, koperasi warga mendominasi koperasi di Sukabumi, yang 

mana koperasi ini mempunyai jumlah usaha terbanyak dengan 83 unit  dan anggota 

sebanyak 1.412 orang. Namun, apabila dilihat dari banyak nya jumlah anggota, 

jenis koperasi yang mempunyai anggota terbanyak adalah koperasi BMT, BMT ini 

mempunyai nasabah atau anggota sebanyak 5.850 orang  dengan 7 unit usaha 

(Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi, 2019). 

BMT Kabandungan merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah 

yang ada di wilayah Sukabumi. Sesuai namanya, salah satu tujuan didirikan nya 

BMT ini adalah untuk menjadi solusi atas keresahan masyarakat setempat akan 

bahayanya riba. Selain itu juga untuk menjadi pengembang usaha-usaha produktif 

masyarakat, meningkatkan ekonomi usaha mikro, penunjang pembiayaan ekonomi, 

dan lain-lain. Seperti BMT pada umumnya, BMT kabandungan memiliki beragam 

produk simpanan dan juga pembiayaan. Produk simpanan tersebut diantaranya 
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simpanan umum, simpanan berjangka dan simpanan haji dan umrah. Sedangkan 

produk pembiayaan tersebut diantaranya murabahah, mudharabah, musyarakah, 

dan ijarah. 

Pada BMT Kabandungan, dengan salah satu bentuk pembiayaan yang 

ditawarkan adalah pembiayaan mudharabah. Dalam fikih Islam, mudharabah di 

artikan sebagai akad kerja sama yang dilaksanakan oleh dua pihak yaitu pihak 

pemilik modal (shahibul maal) dan pihak yang melakukan atau menjalankan usaha 

(mudharib) dengan pendapatan keuntungan dibagi dua sesuai dengan jumlah atau 

presentase yang telah disepakati bersama, sementara apabila terjadi kerugian secara 

finansial maka ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal (shahibul maal). Dalam 

hal ini BMT Kabandungan bertindak sebagai shahibul maal yang menyalurkan 

dana kepada nasabah atau anggota sebagai pengusaha (mudharib) untuk membiayai 

nasabah yang ingin menjalankan usaha namun terhambat dari segi modal atau dana. 

Akad mudharabah disebut sebagai bentuk transaksi yang berdasarkan pada 

kepercayaan, dimana kepercayaan ini menjadi unsur terpenting dalam akad 

mudharabah, yaitu kepercayaan pemilik dana kepada pengelola dana. Dalam akad 

ini, kepercayaan menjadi penting karena pemilik dana (shahibul maal) tidak boleh 

intervensi atau campur tangan terhadap jalannya operasi perusahaan yang 

dimodalinya, terkecuali sebatas melakukan pengawasan serta memberi saran 

terhadap pengelola dana (mudharib). (Nurhayati dan Wasilah, 2019) 

Sumber hukum akad mudharabah ini salah satunya terdapat dalam Q.S Al-

Baqarah ayat 283 

َ َربَّٗه ۗ   فَِاْن اَِمَن بَْعُضُكْم بَْعًضا فَْليَُؤد ِ الَِّذى اْؤتُِمَن اََمانَتَٗه َوْليَتَِّق ّٰللاه
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artinya: “…..maka, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, 

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa 

kepada Allah Tuhannya…...” (Nurhayati and Wasilah 2019). 

 

Pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan Lembaga Keuangan Syariah 

dianggap masih beresiko cukup tinggi. Hal tersebut dikarenakan masih adanya 

masalah-masalah terkait pengaluran pembiayaan mudharabah pada khalayak umum 

misalnya diduga ada moral hazard (risiko moral) yakni kondisi dimana seseorang 

tidak memiliki insentif untuk bertindak jujur atau kehati-hatian, yang dalam hal ini 

moral hazard dari pengelola dana yang yang menjadikan menurunnya keuntungan 

pemilik dana (shahibul mal). Kemudian, masalah lainnya yakni asymmetrik 

information (informasi asimetris) dimana adanya informasi yang tidak selaras 

diantara pengelola dan pemilik dana misalnya berkurangnya informasi terkait 

ketentuan pembiayaan mudharabah serta tidak transparannya informasi yang 

diberikan pengelola kepada pemilik, yang akhirnya mengakibatkan pemilik dana 

akan meminta jaminan dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah (Purwoko, 

2016). 

Sebenarnya hukum islam tidak membenarkan mengenai jaminan, akan tetapi 

Lembaga Keuangan Syariah dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah pada 

nasabah bisa mensyaratkan jaminan sebagaimana tertuang dalam fatwa Dewan 

Syariah Nasional No 07/DSN/MUI-IV/2000 yang mana menjelaskan bahwa secara 

prinsip pada pembiayaan mudharabah tidak terdapat jaminan, tetapi untuk 

meminimalisir nasabah melakukan penyimpangan, Lembaga keuangan atau entitas 

yang bertindak sebagai shahibul maal dapat meminta jaminan dari nasabah atau 

pihak ketiga, dan jaminan ini hanya dapat dicairkan jika mudharib terbukti 
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melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati (Dewan Syariah 

Nasional n.d.). 

Pada BMT Kabandungan sendiri untuk meminimalisir resiko yang 

ditimbulkan, untuk produk pembiayaan mudharabah masih di arahkan oleh pihak 

BMT hal ini dilakukan untuk mempersempit kesempatan nasabah melakukan 

penyimpangan dana. Oleh sebab itu BMT Kabandungan lebih menerapkan jenis 

pembiayaan mudharabah muqayyadah agar terhindar dari resiko yang lebih rawam, 

apabila terjadi penyimpangan maupun kerugian maka akan terlihat dan lebih mudah 

untuk mengendalikannya. 

Pelaksanaan pembiayaan mudharabah ini diatur dalam PSAK No. 105 yang 

menjadi dasar ketentuan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah. Dimana 

prinsip utamanya, prinsip mudharabah dilaksanakan dengan menyepakati nisbah 

bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul 

menjadi resiko pemilik dana sepanjang tidak ada bukti bahwa pihak pengelola tidak 

melakukan kecurangan. Dalam setiap transaksi tentunya harus tetap menjaga asas-

asas dalam bermuamalat seperti keadilan, keseimbangan, menghindari mudharat 

dan mengedepankan maslahat serta menghindari memakan harta sesamanya.(Inna 

Kurniawati, 2017) 

BMT Kabandungan dengan pembiayan mudharabah sebagai salah satu 

produk operasionalnya, harus menerapkan PSAK No. 105 tentang Akuntansi 

Mudharabah yang merupakan revisi PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan 

Syariah. Dalam akad ini BMT Kabandungan bertindak sebagai Shahibul Maal. 

Akhyar Adnan dalam bukunya berjudul Akuntansi Syariah: Arah, Prospek dan 
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Tantangan menyatakan bahwa akuntansi dan bisnis ibarat ikan dan air, keduanya 

tidak mungkin dipisahkan. Timbul perdebatan: kalau operasi kelembagaan harus 

secara syariah, maka akuntansinya juga harus secara syariah. Ada dua 

kemungkinan, pertama bahwa operasi yang ada dibiarkan dengan melakukan 

praktek akuntansi yang sudah ada (konvensional), atau kedua praktek akuntansi 

lembaga tersebut harus disesuaikan sepenuhnya dengan syariah Islam dalam hal ini 

sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah (Adnan, 

2005) 

BMT Kabandungan sebagai salah satu Lembaga keuangan syariah non bank 

wajib memenuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan akad 

mudharabah agar transaksi mudharabah tersebut selaras dengan syariat Islam 

sehingga terhindar dari unsur-unsur riba. Penerapan akuntansi pembiayaan 

mudharabah pada BMT mutlak harus sesuai standar akuntansi keuangan yang 

berlaku yaitu PSAK No 105 tentang Akuntansi Mudharabah. Namun, dalam 

praktiknya diduga masih terdapat pengukuran, perlakuan, penyajian dan 

pengungkapan oleh BMT Kabandungan yang belum sepenuhnya diterapakan sesuai 

dengan PSAK No. 105.  

Diketahui berdasarkan observasi awal pada 04 Mei 2020 bahwa BMT 

Kabandungan tidak menyediakan pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas, dan 

hanya menyediakan dana usaha dalam bentuk asset nonkas. Hal ini disebakan 

karena BMT Kabandungan khawatir akan adanya penyimpangan dana oleh 

pengelola atau nasabah. Selain itu pihak BMT Kabandungan khususnya bagian 

Accounting dalam membuat laporan keuangan hanya mengandalkan sistem 
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software yang telah ditentukan oleh kantor, sehingga hal ini memunculkan 

kemungkinan minimnya pengetahuan karyawan tentang Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK), khususnya mengenai PSAK No 105 tentang 

pembiayaan mudharabah.  

Hal ini juga didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan 

ketidaksesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah dengan PSAK No 

105 yang dilaksanakan sejumlah Lembaga Keuangan Syariah, diantaranya 

penelitian yang dilakukan Eny Latifah dkk (2016) tentang “Kajian Kesesuaian 

Perlakuan Akuntansi Mudharabah dengan PSAK No 105 pada Koperasi Syariah 

Lamongaan”, menunjukan masih terdapat ketidaksesuaian pengungkapan 

akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah dengan PSAK No. 105, tidak 

sesuainya pengungkapan terjadi dikarenakan tidak terdapatnya pengungkapan 

penyisihan kerugian investasi mudharabah serta kerugian sebab menurunnya nilai 

aktiva mudharabah (Latifah, Pranoto, and Susilowati 2016). 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Fitria Eka dan Wartoyo (2017) tentang 

“Analisis Penerapan PSAK No 105 pada Tabungan Berjangka Mudharabah dan 

Pembiayaan Mudharabah” dimana pada penelitian tersebut menunjukkan adanya 

ketidaksesuaian pada saat pengakuan, yaitu ketika terjadi keterlambatan 

pembayaran bagi hasil BMT tidak melakukan pencatatan sehingga tidak ada 

pengakuan piutang. Saat akad mudharabah berakhir sedang nasabah belum 

membayar modal pokok pun tidak dilakukan pencatatan sehingga tidak ada 

pengakuan piutang. Selain itu ketidaksesuaian terjadi ketika pengakuan hasil usaha 

karena dihitung atas dasar proyeksi hasil usaha, bukan dari laporan bagi hasil 
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realisasi penghasilan usaha. Ketidaksesuaian pun terjadi untuk pengakuan hasil 

usaha yang mengalami kerugian, dimana kerugian finansial tidak dilakukan 

penyisihan kerugian sebagai pengurang pokok pembiayaan. Selain itu 

ketidaksesuaian terjadi pada sisi pengungkapan, dimana tidak adanya 

pengungkapan penyisihan kerugian investasi mudharabah pada laporan keuangan  

yang disajikan oleh BMT (Permata and Wartoyo, 2017). 

Kemudian penelitian dengan hasil yang sama juga dilakukan oleh Asri dan 

Abd. Jalil mengenai“Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Menurut PSAK 

105 pada Perbankan Syariah”, hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa praktik 

pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah belum sesuai dengan PSAK 105 

karena pengakuan keuantungan dihitung bukan dari laporan keuangan namun atas 

hasil proyeksi. Selain itu juga pada saat pengungkapan belum sepenuhnya sesuai 

dengan PSAK 105 karena tidak terdapatnya pengungkapan selisih kerugian 

investasi mudharabah serta kerugian karena menurunnya nilai aktiva mudharabah 

(Dewita and Jalil, 2019). 

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu diatas, penulis mengambil 

kesimpulan bahwa terdapat fenomena gap yaitu adanya ketimpangan antara aturan 

atau teori yang seharusnya dengan kenyataan atau realita yang terjadi di lapangan 

mengenai perlakuan akuntansi dari pembiayaan mudharabah. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis memandang perlu untuk 

meneliti lebih lanjut perihal Penerapan PSAK No 105 tentang pembiayaan 

mudharabah. Adapun penelitian ini diberi judul “Implementasi PSAK No. 105 



 

9 
 

 
 

pada Pembiayaan Mudharabah di Baitul Maal wa Tamwil (Studi Kasus pada 

BMT Kabandungan)”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Penerapan PSAK No 105 belum diterapkan dengan baik pada sejumlah 

Lembaga Keuangan Syariah 

2. BMT Kabandungan Sukabumi tidak pernah memberikan pembiayaan dalam 

bentuk kas (tunai) 

3. Kesesuaian penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah 

dengan PSAK No 105 yang dilaksanakan oleh BMT Kabandungan belum 

diketahui. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi PSAK No. 105 pada 

pembiayaan mudharabah di BMT Kabandungan? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk menganalisis 

dan mengetahui implementasi PSAK No. 105 pada pembiayaan mudharabah di 

BMT Kabandungan. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu 

pengetahuan di bidang akuntansi khususnya akuntansi syariah serta 

menambah wawasan mengenai implementasi PSAK No 105 pada lembaga 

keuangan syariah. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi  Peneliti. 

Penelitian ini bisa dimanfaatkan dalam meningkatkan ilmu pengetahuan 

khususnya terkait PSAK No. 105 dan pembiayaan mudharabah. 

b. Bagi BMT (Baitul Maal wa Tamwil) 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan dan 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam 

penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah yang sesuai PSAK No. 

105. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini bisa dimanfaatkan menjadi sumber 

pengetahuan dan informasi baru serta dapat digunakan sebagai bahan 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 


