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ABSTRAK 

Bank syariah Muamalat Kawi Malang menerapkan prinsip syariah dengan 

benar dalam program tabungan, ini terbukti bahwa prinsip yang digunakan sudah 

sesuai dengan teorinya yaitu menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah. Bank 

syariah Muamalat Kawi Malang menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah 

karena berpedoman pada pengakuan dan pengukuran mudharabah mutlaqah.  

Sedangkan dalam hal prinsip bagi hasil, di Bank syariah Muamalat Kawi Malang 

menggunakan prinsip revenue sharing tidak menggunakan prinsip profit sharing. 

Hal ini dikarenakan keuntungan yang  didapat oleh shahibul maal lebih besar 

dibandingkan dengan menggunakan metode bagi hasil profit sharing dan 

terhindar dari penyusutan.  Penerapan akuntansi syariah dalam perhitungan bagi 

hasil di Bank syariah Muamalat Kawi Malang sudah sesuai dengan teorinya 

dengan hasil yang sama dalam laporan bulanan Distribusi Pendapatan. Hal ini 

dapat dibuktikan dari perhitungan formula yang didapat dan mencari jumlah 

bonus bagi hasil serta hasil indikasi rate of return. Penerapan akuntansi syariah di 

Bank syariah Muamalat Kawi Malang dalam program tabungan sudah sesuai 

dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah antara lain prinsip penghimpunan dana 

menggunakan prinsip Mudharabah, prinsip bagi hasil,  dan prinsip dalam 

perhitungan akuntansi syariah. 

Kata Kunci : Mudharabah muthlaqah, revenue sharing, dan profit sharing 

 

PENDAHULUAN 

Bank merupakan salah satu lembaga ekonomi yang berfungsi sebagai 

lembaga pemberi jasa keuangan yang mendukung kegiatan sektor riil, termasuk 

transaksi perdagangan internasional. Peran dunia perbankan terutama sejak 

pemerintah menerapkan kebijakan deregulasi sektor perbankan, dimana prinsip-

prinsip mekanisme pasar digunakan untuk mendorong pertumbuhannya, peran 

perbankan sebagai financial intermediary intitution menjadi lebih mandiri dan 

independen. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 1999).  
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Keberhasilan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat tergantung 

pada kemampuan bank yang bersangkutan dalam hal bersaing dipasar. Bank islam 

seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan wajah baru dikalangan 

perbankan nasional, karena BMI sebagai lembaga perbankan yang pertama kali 

menerapkan sistem bagi hasil dan kerugian dalam kegiatan operasinya sebagai 

alternatif sistem bunga yang diterapkan oleh bank-bank konvensional. Bank 

syariah memiliki peran yang sama dalam mendukung perekonomian nasional 

terutama sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana pada masyarakat. 

Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah nasional, terutama setelah 

dikeluarkannya UU No 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 tahun 1992 

dan UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selanjutnya, aturan mengenai 

perbankan syariah saat ini didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 

97/PB/2007 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi 

bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan 

pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah. Dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut memberik 

keuntungan bagi pengelolaan transaksi keuangan dengan sistem syariah dalam 

rangka mewujudkan dan membangun sistem perbankan yang sehat. 

Di Indonesia, bank syari’ah yang pertama didirikan pada tahun 1992 

adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembanganya agak 

terlambat dibandingkan dengan negara -negara muslim lainya, perbankan syari’ah 

di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya 

ada satu unit bank syari’ah, maka tahun 2005, jumlah bank syaria’h di Indonesia 

telah bertambah 20 unit, yaitu 3 bank umum syari’ah dan 17 unit usaha Syari’ah, 

sementara itu Bank Perkreditan Syari’ah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 

bertambah menjdi 88 buah. (Adiwarman, 2004:25)  

Berdasarkan data Bank Indonesia, prospek perbankan syari’ah pada tahun 

2005 cukup baik, industri perbankan syari’ah diprediksi masih akan berkembang 

dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Tumbuh-kembangnya aset bank 

syaria’h di Indonesia dikarenakan semakin baiknya kepastian disisi regulasi serta 

berkembangnya pemikiran masyarakat tentang keberadaan Bank Syari’ah. Bank 

Syari’ah mengoptimalkan unit dengan cara mempengaruhi permintaan atas 

produk yang dihasilkan, selama tidak keluar dari jalur muamalah atau syari’at 

Islam. Namun apapun bentuknya, bank syariah juga merupakan lembaga atau 

perusahaan yang beroperasi keuangan, sehingga dalam memajukan usahanya, juga 

harus memiliki sejumlah produk yang berkualitas, sehingga konsumen dapat 

meningkat. Oleh karenanya, untuk mengoptimalkan sejumlah produk tabungan, 

bank harus memiliki strategi khusus dalam meningkatkan permintaan atas produk 

dari nasabah. 

Bank syari’ah sangat perlu untuk terus dikembangkan, maka hal mendesak 

yang harus dilakukan adalah pembenahan sistem manajemen yang ada dalam 

suatu organisasi perbankan syari’ah. Pembenahan sistem manajerial dilakukan 

dengan mengaktifkan kembali fungsi-fungsi manajemen yang ada. Semua fungsi 
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manajemen yang ada sangat berpengaruh sekali dalam proses pengembangan 

suatu usaha, terutama adalah penerapan akuntansi syariah. Awal tahun 2003 

penerapan akuntansi syariah di Indonesia baru muncul dan perkembangan 

lembaga keuangan syariah pada saat itu menghimbau agar semua sistem yang ada 

baik secara prinsip ataupun prakteknya harus sesuai dengan tuntunan syariah tidak 

terkecuali dalam pencatatan laporan keuangan yang ditandai dengan berlakunya 

PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Bank syariah disukai para nasabah 

karena sistem atau prinsip yang berkiblat atau berpatok pada agama islam atau Al-

Qur’an. Dalam prinsip syariah terutama pada penerapan akuntansi syariahnya 

tidak boleh dikenakan bunga, karena bunga dalam ajaran islam atau dalam hadist 

al-qur’an dapat menimbulkan Riba yang artinya penambahan pendapatan secara 

tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak 

sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi 

pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas 

mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya 

waktu (nasi’ah). (UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)  

Tetapi dari sekian banyaknya bank syariah di Indonesia, masih sedikit 

orang yang paham dengan penerapan akuntansi syariah dalam bagi hasil, dan juga 

masih banyak pula orang yang tidak tahu tentang penerapan akuntansi syariah 

dalam bagi hasil yang sebenarnya di laksanakan di bank syariah menurut syariah 

islam atau hukum islam. Dalam hal ini khususnya penerapan bagi hasil program 

tabungan di bank syariah memang benar-benar menerapkan sesuai dalam undang-

undang syariah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syariah. Karena, kebanyakan 

masyarakat yang masih berfikiran bahwa sistem penerapan bagi hasil di bank 

syariah sama saja dengan berinvestasi atau progam lainnya yang terdapat di bank 

konvensional.  

KERANGKA TEORI 

Pendekatan teori dalam penelitian ini adalah: 

1. Akuntansi Syariah 

Akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata dimilikinya yakni 

akuntansi dan syariah. Akuntansi memiliki banyak definisi diantaranya pada tahun 

1953, Committee on Accounting Terminology dari American Institute of Certified 

Public Accountants (AICPA) menyatakan bahwa:  

“Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas dalam 

bentuk yang berarti dan dalam unit uang tentang transaksi-transaksi dan 

kejadian-kejadian, yang paling tidak, memilki sifat keuangan dan 

menginterpretasikan hasil-hasilnya” (Triyuwono. 2006:33) 

Kemudian pada tahun 1970, American Institute of Certified Public 

Accountants (AICPA) membuat Statement of the Accounting Principle Board, No. 

4yang menyatakan bahwa:  
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“Akuntansi adalah aktivitas jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi 

kuantitatif, terutama informasi keuangan, tentang entitas bisnis yang dimaksudkan 

dapat berguna dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi dalam membuat 

pilihan-pilihan yang rasional di antara beberapa alternatif tindakan” (Triyuwono. 

2006:34) 

Adapun kosa kata syariah dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang 

ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Dari sisi, terminologi bermakna 

pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah SWT untuk dipatuhi dan 

dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya (ibadah) di 

dunia. (Nurhayati, 2009:14)  

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007) syariah merupakan ketentuan 

hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan 

larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan 

maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk.Prinsip syariah yang berlaku 

umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi 

semua pelaku dan pemangku kepentingan (stakeholder) entitas yang melakukan 

transaksi syariah. 

Sementara itu Zaid (2004: 57) menyatakatan definisi akuntansi syariah 

sebagai berikut:  

“Muhasabah (akuntansi syariah), yaitu suatu aktivitas yang teratur berkaitan 

dengan pencatatan transaksi-transksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan 

yang sesuai dengan syariat, dan jumlah-jumlahnya, di dalam catatan-catatan 

representatif; serta berkaitan dengan pengukuran hasil-hasil keuangan 

berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan-

keputusan tersebut untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat.” 

Adapun Nurhayati menyatakan bahwa akuntansi syariah dapat diartikan 

sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang 

telah ditetapkan Allah SWT. (Nurhayati, 2009:2) 

2. Paradigma dan Asas Akuntansi Syariah 

Paradigma merupakan istilah yang dipopulerkan Thomas Khun dalam 

karyanya The Structure of Scientific Revolution.Paradigma di sini diartikan Khun 

sebagai kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan 

atau pijakan suatu teori. 

Akuntansi adalah suatu kejadian yang tidak hanya statis. Akuntansi berkembang 

mengikuti pola evolusi masyarakat. Sebagaimana yang pernah terjadi, yaitu 

berkembang dari penyatuan aspek agama menuju pada upaya pemisahan agama 

dengan masalah ekonomi, maka akhirnya terjadi perubahan dari agama menuju 

kepada ekonomi murni, dan akhirnya berkembang lagi dari ekonomi murni 

menuju kepada sosio-ekonomi. Berdasarkan definisi paradigma yang 

dikemukakan Kuhn, paradigma baru dapat dikembangkan yaitu paradigma 
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akuntansi syariah yang dikembangkan berdasarkan kepercayaan masyarakat 

Muslim. 

Prinsip kemaslahatan (mashlahah) esensinya merupakan segala bentuk kebaikan 

dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta 

individual dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi secara keseluruhan unsur-

unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (maqasid syariah) yaitu berupa 

pemeliharaan terhadap akidah, keimanan dan ketakwaan (dien), akal (‘aqdl), 

keturunan (nasl), jiwa dan keselamatan (nafs); dan harta benda (mal). Prinsip 

keseimbangan (tawazun) esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan 

spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan 

sosial, kesimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak 

hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk 

kepentingan pemilik. Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan 

pada pemegang saham, tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat 

adanya suatu kegiatan ekonomi.  Prinsip universalisme esensinya dapat dilakukan 

oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan 

suku, agama, ras dan golongan, sesuai semangat kerahmatan semesta. 

3. Karakteristik Akuntansi Syariah 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, (2007), implementasi transaksi yang 

sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik 

dan persyaratan sebagai berikut:  

a. Transaksi syariah dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling 

ridha;  

b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik 

(thayib); 

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

sebagai komoditas; 

d. Tidak mengandung unsur riba; 

e. Tidak mengandung unsur kezaliman; 

f. Tidak mengandung unsur maysir; 

g. Tidak mengandung unsur gharar; 

h. Tidak mengandung unsur haram; 

i. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money) karena 

keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang 

melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-ghunmu bil 

ghurmi (no gain without accompanying risk); 

j. Transkasi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta 

untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak 

diperkenankan menggunakan standar ganda harga satu akad serta tidak 

menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (ta’alluq) dalam satu 

akad; 

k. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun 

melalui rekayasa penawaran (ihtikar); dan 
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l. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah). 

Selain itu menurut As-sa‟dy et. al. (2008) terdapat kaidah-kaidah dalam 

transaksi antara lain:  

a. Keharaman riba,  

b. Pengharaman transaksi yang mengandung unsur gharar dan bahaya, 

c. Pengharaman transaksi yang mengandung unsur penipuan, 

d. Transaksi dilakukan atas dasar saling ridha antara penjual dan pembeli, 

e. Transaksi hanya dilakukan oleh pemilik barang atau pihak yang mewakili, 

f. Jika akad mengandung unsur yang dapat meninggalkan sesuatu yang wajib 

atau melanggar sesuatu yang diharamkan, maka hukumnya haram dan tidak 

sah. 

4. Karakteristik Akuntansi Syariah 

SFA Nomor 1 Accounting and Auditing Organization for Islamic 

Financial Intitutions (AAOIFI) (dalam Muhammad, 2008) menjelaskan bahwa 

laporan-laporan keuangan, yang ditujukan bagi pengguna-pengguna eksternal, 

seharusnya menyediakan beberapa jenis informasi antara lain sebagai berikut: 

a. Informasi tentang kepatuhan perbankan syariah terhadap ketentuan syariah 

Islam serta tujuan-tujuan yang telah disusun, dan informasi yang 

menyajikan pemisahan pendapatan dan pengeluaran dari sumber dana yang 

dilarang syariah, dimana hal itu bisa terjadi di luar kontrol manajemen. 

b. Informasi tentang sumber daya ekonomi perbankan syariah dan kewajiban-

kewajiban yang terkait (kewajiban dari perbankan syariah untuk 

mentransfer sumber daya ekonomi untuk memuaskan hak dari para pemilik 

modal dan hak-hak pihak lain), dan dampak transaksi-transaksi tersebut, 

kejadian-kejadian lain, dan keadaan sumber daya entitas tersebut beserta 

kewajiban-kewajiban yang ditanggung. Informasi ini seharusnya diarahkan 

secara prinsip pada upaya membantu proses evaluasi kecukupan permodalan 

perbankan syariah untuk menyerap kerugian dan resiko bisnis. Pengukuran 

risiko yang terdapat dalam investasinya, dan evaluasi tingkat likuiditas aset 

dan persyaratan likuiditas yang sesuai dengan kewajibannya. 

c. Informasi untuk membantu penghitungan kewajiban zakat dari dana-dana 

depositor perbankan syariah serta tujuan-tujuan dimana zakat tersebut akan 

didistribusikan. 

d. Informasi yang membantu memperkirakan arus kas yang bisa direalisasikan 

dari pihak-pihak yang berhubungan dengan perbankan syariah, waktu serta 

risiko yang terkait dengan proses realisasi tersebut. Informasi ini seharusnya 

diarahkan untuk membantu pengguna dalam mengevaluasi kemampuan 

perbankan syariah dalam memperoleh pendapatan dan mengkonversikannya 

ke dalam arus kas masa dan kecukupan arus kasnya untuk memberikan 

keuntungan bagi para pemilik modal maupun pemilik rekening investasi. 
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e. Informasi untuk membantu dalam mengevaluasi pemenuhan kewajiban 

perbankan syariah untuk menjaga dana nasabah dan untuk 

menginvesatsikan dana tersebut pada tingkat keuntungan yang wajar, dan 

tingkat keuntungan yang layak bagi pemilik modal dan pemegang rekening 

investasi. 

f. Informasi tentang pemenuhan pertanggungjawaban sosial perbankan 

syariah. 

Yaya dan Hameed dalam Asnita dan Bandi (2007), mengusulkan sejumlah 

tujuan alternatif akuntansi Islam, yaitu: (1) Decision usefulness; (2) Stewardship; 

(3) Islamic accountability; dan (4) Accountability through zakat. Sedangkan 

menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007), tujuan laporan keuangan adalah 

menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan 

posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di samping itu, tujuan lainnya:  

a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi 

dan kegiatan usaha;  

b. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi 

aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip 

syariah, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya; 

c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab 

entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, 

menginventarisasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, dan 

d. Informasi mengenai keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal 

dan pemilik dana syirkah temporer dan informasi mengenai pemenuhan 

kewajibanfungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan 

penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. 

5. Konsep Bank Syariah 

Tentang kegiatan Bank Syariah ini Sjahdeini menjelaskan: "Seperti halnya 

bank konvensional, Bank Syariah juga berfungsi sebagai suatu lembaga 

intermediasi (intermediary institution), yartu mengerahkan dana dari masyarakat 

dan menyalurkan kembaili dana-dana tersebut kepada masyarakat yang 

membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya adalah bahwa 

Bank Syariah melakukan kegiatan " usahanya tidak berdasarkan bunga (interest 

free), tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan 

kerugian atau atau disingkat dengan PLS principle".(Sjahdeini. 1999:1) 

Lembaga keuangan syariah menerapkan ketentuan-ketentuan dalam 

kegiatan operasionalnya, yaitu:  

a. Menjauhkan diri dari kemungkinan adanya unsur riba, caranya : 
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1. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti 

keberhasilan suatu usaha. 

2. Menghindari penggunaan sistem prosentasi untuk pembebanan biaya 

terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang 

mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang/simpanan 

tersebut hanya karena berjalannya waktu.   

3. Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi 

dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik 

kuantitas maupun kualitas. 

4. Menghindari penggunaan sistem tambahan atas hutang yang bukan atas 

prakarsa yang mempunyai hutang secara suka rela. 

b. Menerapkan sistem bagi hasil dan jual beli 

Dengan mengacu pada Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 

29, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar 

sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya 

pertukaran adanya uang dan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah 

berlaku prinsip ada barang/jasa uang dan barang, sehingga akan mendorong 

produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari 

adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi. 

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan 

kemampuannya menghimpun dan dari masyarakat. Adapun sumber dana bank 

syariah terdiri dari Modal inti merupakan dana modal sendiri yang berasal dari 

para pemegang saham bank yaitu pemilik bank. Dimana modal ini terdiri dari 

modal yang disetor oleh para pemegang saham, laba bank yang tidak dibagi 

(cadangan) yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian yang 

mungkin timbul dikemudian hari, dan laba yang seharusnya dibagikan kepada 

pemegang saham tetapi melalui Rapat Umum Pemegang Saham diputuskan untuk 

ditanam kembali (laba ditahan). 

a. Kuasi ekuitas (mudharabah account) 

Bank menghimpun dana bagi-hasil atas dasar prinsip mudharabah. Dalam 

hal ini bank bertindak sebagai mudharib, yaitu pihak yang mengelola 

dana. 

b. Titipan (wadi 'ah) 

Merupakan dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya 

berupa giro dan tabungan dengan prinsip wadi 'ah yad dhamanah (dimana 

bank berhak menggunakan dana tersebut untuk kegiatan komersial tanpa 

menjanjikan imbalan apapun pada pemilik dana, sedangkan pemilik dana 

dapat menarik kembali simpanannya sewaktu-waktu). 
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Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank syariah 

dengan menggunakan instrument tabungan, deposito, dan giro disebut dengan 

dana pihak ketiga (DPK). Berdasarkan fatwa DSN, prinsip yang digunakan dalam 

penghimpunan dana ada dua yaitu, prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. (Rizal 

dkk, 2009:58) Mudharabah adalah perjanjian suatu jenis kerja sama usaha di mana 

pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas 

pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah bagi 

hasil yang disepakati bersama sejak awal. Tetapi, jika terjadi kerugian, shahibul 

maal (pihak yang menyediakan dana) akan kehilangan sebagai imbalan dari hasil 

kerjanya selama proyek berlangsung. Berdasarkan PSAK 105 Paragraf 5, 

mudharabah dibagi atas tiga yaitu mudharabah muthlaqah, mudharabah 

muqayyadah, dan mudharabah musytarakah.  

Pada dasarnya, semua kegiatan penghimpunan dana bank syariah 

(tabungan, deposito, dan giro) dapat menggunakan prinsip mudharabah 

muthlaqah. Dalam praktik, untuk keperluan kegiatan tabungan dan deposito, 

perbankan syariah di Indonesia umumnya menggunakan prinsip mudharabah 

muthlaqah. (Rizal dkk, 2009:59-60) 

Oleh karena itu, laporan keuangan wajib di umumkan kepada publik 

paling lambat empat bulan setelah berakhirnya tahun laporan. Adapun tujuan 

pelaporan keuangan dalam konsep Islam adalah: 

1. Penentuan pendapatan dan penilaian kekayaan (assets) sebagai dasar 

penunaian pembayaran zakat. 

2. Untuk membuktikan telah terjadi transaksi (muamalah) maka harus 

dilakukan pencatatan. 

3. Mencegah terjadinya manipulasi transaksi atau hasil dari transaksi bisnis. 

4. Memberikan informasi kepada pemakai yang bermanfaat dalam 

pembuatan keputusan. 

Perangkat laporan keuangan lengkap yang harus diterbitkan oleh bank-

bank Islam adalah: 

1. Laporan posisi keuangan (neraca) 

2. Laporan laba-rugi 

3. Laporan arus kas 

4. Laporan perubahan modal pemilik dan laporan laba ditahan 

5. Laporan perubahan investasi terbatas 

6. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana sumbangan (apabila 

bank bertanggungjawab atas pengumpulan dan pembagian zakat) 

7. Laporan sumber dan penggunaan dana qard 

8. Catatan-catatan laporan keuangan 
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9.  Pernyataan, laporan dan data lain yang membantu dalam menyediakan 

informasi yang diperlukan oleh para pemakai laporan keuangan 

sebagaimana ditentukan di dalam statement of objective. (Zainul. 2002:72)  

 Gambaran mengenai kinerja bank syariah biasanya tercermin dalam 

laporan keuangannya. Laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan  bank 

secara keseluruhan. Dari laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi bank yang 

sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Laporan ini juga 

menunjukkan kriteria manajemen bank salama satu periode. Keuntungan dengan 

membaca laporan ini pihak manajemen dapat memperbaiki kelemahan yang ada 

serta mempertahankan kekuatan yang dimilikinya. Dalam laporan keuangan 

mengenai jumlah kekayaan (assets) dan jenis-jenis kekayaan yang dimiliki (disisi 

aktiva). Kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang serta ekuitas yang 

dimilikinya juga akan terlihat. Kemudian laporan keuangan juga menggambarkan 

hasil-hasil usaha yang diperoleh bank pada waktu tertentu, serta biaya atau beban 

yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil tersebut. 

 Pembuatan masing-masing laporan keuangan memiliki tujuan tersendiri. 

Secara umum tujuan pembuatan laporan keuangan menurut Kasmir, 

(2004:240),adalah: 

1. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva dan jenis aktiva 

yang dimiliki. 

2. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis 

kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

3. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenis modal 

bank pada waktu tertentu. 

4. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah 

pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan bank tersebut. 

5. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah biaya-biaya yang 

dikeluarkan berikut jenis biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu 

6. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

aktiva, kewajiban dan modal suatu bank 

7. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode 

 Menurut Bank Indonesia (2003),laporan keuangan bertujuan untuk 

menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti: 

1. Shahibul maal/ pemilik dana 

2. Pihak-pihak yang memanfaatkan dan menerima dana 

3. Pembayar zakat, infaq dan shadaqah 

4. Pemegang saham 
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5. Otoritas pengawasan 

6. Bank Indonesia 

7. Pemerintah 

8. Lembaga penjamin simpanan 

9. Masyarakat 

METODE PENELITIAN 

Penelitian terhadap penulisan ini dilakukan dengan mempergunakan metode 

deskriptif analisis. Menurut Sugiyono, metode deskriptif analisis adalah metode 

yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian 

tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Tujuannya 

adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, hubungan antara fenomena yang diselidiki. 

(Sugiyono. 2004:5). 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data adalah sebagai berikut : 

a. Interview (wawancara) merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti 

untuk memperoleh beberapa informasi dari subjek (responden) ditinjau dari 

pelaksanaannya, peneliti menggunakan wawancara. Peneliti menggunakan 

teknik ini untuk mendapatkan informasi penerapan akuntansi syariah.. 

b. Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mempelajari dokumen, catatan dan laporan yang ada di Bank 

Syariah Muamalat Kawi Malang. 

c. Observasi, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara pengamatan 

langsung. 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian (yang mempunyai 

sifat-karakteristik/keadaan yang akan diteliti sesuai dengan pemahaman mengenai 

permasalahan penelitian). Dengan demikian, subjek penelitian adalah pegawai 

Bank Syariah Muamalat Kawi Malang.dan praktisi akuntansi syariah yang bekerja 

di Bank Syariah Muamalat Kawi Malang. Pemilihan subyek penelitian ditentukan 

berdasarkan purposive sampling.Purposive Sampling digunakan karena peneliti 

menginginkan keterwakilan responden yang memahamai tentang penerapan 

akuntansi syariah dalam pengakuan pendapatan dan biaya serta pelaporan 

keuangan pada Bank Syariah Muamalat Kawi Malang. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder.Data primer berupa hasil wawancara atas penerapan akuntansi syariah di 

Bank Syariah Muamalat Kawi Malang.Sedangkan Data sekunder berupa data 

catatan-catatan manual, laporan keuangan serta bukti-bukti pendukung 

lainnya.Sedangkan metode yang dilakukan dalam mengumpulkan data dilakukan 

dengan wawancara dan dokumentasi terkait dengan penerapan akuntansi syariah 
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dalam pengakuan pendapatan dan biaya serta pelaporan keuangan pada Bank 

Syariah Muamalat Kawi Malang. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis 

dimana penulis mencari data dan mengelolanya lalu membandingkan dengan 

landasan teori yang ada apakah teknik yang digunakan di Bank Syariah Muamalat 

Kawi Malang telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang ada saat 

ini atau tidak. Seperti untuk masing-masing investasi mudharabah dihitung 

dengan mengalikan income distribution dengan nisbah masing-masing dana 

investasi, kemudian dikalikan dengan perbandingan antara investasi mudharabah 

tertentu dengan total dana investasi mudharabah. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Salah satu alat yang diperlukan sebuah institusi keuangan untuk mengukur 

kinerja sekaligus sebagai laporan kepada pihak terkait adalah apa yang disebut 

akuntansi. Sehingga perkembangan institusi keuangan tersebut juga berdampak 

pada perkembangan akuntansi itu sendiri. Atau dengan kata lain bahwa akuntansi 

dan institusi baik institusi keuangan atau bukan saling terkait. Sehingga menjadi 

keniscayaan hadirnya perbankan syariah membutuhkan akuntansi 

syariah.Walaupun bukan berarti akuntansi syariah lahir karena perbankan syariah. 

Perbankan syariah dalam pelaksanaannya di dunia saat ini mengacu pada 

Statement of Financial Accounting (SFA) yang dikeluarkan oleh Financial 

Accounting Standards Board (FASB). Lembaga ini adalah bagian dari Accounting 

and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). 

Sedangkan di Indonesia, pedoman akuntansi perbankan syariah juga harus 

mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 59 

tentang akuntansi perbankan syariah. Selanjutnya pedoman ini dijelaskan dengan 

adanya Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) 2003 yang diterbitkan 

Bank Indonesia. 

Pedoman ini berisi semua hal terkait akuntansi perbankan syariah. Salah 

satu diantaranya adalah panduan akuntansi produk-produk perbankan syariah. 

Terhitung Desember 2004, trend pembiayaan syariah di perbankan syariah masih 

didominasi oleh pembiayaan dengan skim murabahah. 

Prinsip-Prinsip mengenai akuntansi syariah secara Islami (Syariah) dan 

sesuai dengan praktek-praktek terbaik yang berlaku di perbankan nasional 

maupun internasional serta nilai-nilai yang ada di Bank Muamalat, merupakan 

dasar bagi Perseroan untuk terus berupaya menjadi Bank terbaik dalam penerapan 

GCG selama ini.  

Adapun nilai-nilai dimaksud tercermin dari aspek-aspek sebagai berikut : 

1. Keterbukaan (Transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan 

informasi yang material dan relevan serta mudah diakses oleh setiap orang 

yang berkepentingan. Keterbukaan tidak hanya mengungkapkan informasi 
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yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal 

penting dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan 

syariah, tanpa mengurangi kewajiban Bank untuk memenuhi ketentuan 

kerahasiaan organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

2. Akuntabilitas (Accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan 

pertanggungjawaban organ Bank (Dewan Komisaris, Dewan Pengawas 

Syariah dan Direksi) sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. 

Manajemen Bank Muamalat harus dapat mempertanggungjawabkan 

kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis Bank Muamalat 

harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pelaku 

bisnis dengan tetap memperhitungkan kepentingan para pemangku 

kepentingan. 

3. Tanggung Jawab (Responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 

pengelolaan Bank yang sehat, serta melaksanakan kewajiban/ 

tanggungjawabnya terhadap masyarakat dan lingkungannya. 

4. Profesional (Professional) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak 

obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun 

(independen), bebas dari benturan kepentingan serta memiliki komitmen 

yang tinggi untuk mengembangkan Bank Muamalat. 

5. Kewajaran (Fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-

hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Kesetaraan mengandung unsur 

kesamaan perlakuan dan kesempatan, sehingga tidak diperbolehkan 

membedakan antara satu nasabah/seseorang dengan nasabah/orang yang 

lainnya.  

6. Sikap Kepedulian (Social Awareness) yaitu rasa peduli kepada masyarakat 

yang kurang beruntung dan lingkungan, yang dilakukan dengan berbagai 

bentuk kegiatan sosial sebagai wujud dari pertanggungjawaban sosial 

Bank Muamalat kepada masyarakat dan lingkungan. 

Akuntansi syariah adalah proses akuntansi yang digunakan oleh lembaga-

lembaga keuangan syariah yang melakukan transaksi syariah yang meliputi 

pengakuan, pengukuran, pencatatan, penilaian, dan penyajian di laporan 

keuangan. Sistem bunga dalam akuntansi syariah tidak diperbolehkan karena 

dapat mengakibatkan riba. Karena sistem bunga tidak diperbolehkan dalam dunia 

perbankan syariah, maka bank syariah khususnya di Bank Syariah Muamalat 

menetapkan sistem bagi hasil atau nisbah. Dalam proses menabung di Bank 

Syariah Muamalat, pihak bank melakukan negoisasi dan kesepakatan dengan 

pihak nasabah atau pemilik dana tentang nisbah keuntungan yang telah ditentukan 

oleh pihak Bank Syariah Muamalat setahun sekali. Jika pihak  nasabah 

menyetujui nisbah keuntungan yang telah ditentukan dari pihak Bank Syariah 
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Muamalat, maka dilakukan hitam diatas putih atau surat persetujuan untuk 

menandai bahwa telah terjadi persetujuan tentang bagi hasil yang di dapat oleh 

pihak pengelola dana atau mudharib dan pihak nasabah atau pemilik dana 

(shahibul maal).  

Hal-hal tersebut sangat penting agar tidak terjadi riba. Setelah itu, bagi 

hasil untuk tabungan mudharabah akan dibayarkan oleh Bank Syariah Muamalat 

setiap akhir bulan. Dasar perhitungannya yaitu berasal dari total investasi 

mudharabah Bank Syariah Muamalat, rata-rata pembiayaan, rata-rata 

pengendapan saldo tabungan mudharabah, dan pendapatan riil pada bulan laporan 

Bank Syariah Muamalat. 

Bank Syariah Muamalat sudah menerapkan prinsip syariah dengan benar 

ini membuktikan bahwa prinsip yang digunakan di Bank Syariah Muamalat sudah 

sesuai dengan teorinya yaitu menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah. Bank 

Syariah Muamalat menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah karena 

berpedoman pada pengakuan dan pengukuran mudharabah mutlaqah, kegiatan 

tabungan perbankan syariah di Indonesia umumnya menggunakan prinsip 

mudharabah muthlaqah. Pengakuan dan pengukuran dalam dana investasi tidak 

terikat diakui  sebagai investasi tidak terikat. Pada akhir periode akuntansi, 

investasi tidak terikat diukur sebesar nilai tercatat, hal ini sesuai dalam PSAK 59 

paragraf 29. Bagi hasil investasi tidak terikat  dialokasikan kepada bank dan 

pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. 

Dalam prinsip Bank Syariah Muamalat tidak mempunyai kewajiban untuk 

mengembalikan dananya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan  dana yang 

bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai Mudharib. Namun 

sebaliknya, jika mudharib yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam 

pengelolaan dana investor (shahibul maal), maka pihak bank wajib mengganti 

semua dana investasi mudharabah muthlaqah, hal ini sangat sesuai dalam PSAK 

59, paragraf 32. 

Bank Syariah Muamalat yang berpedoman pada prinsip syariah Islam. 

Dalam prinsip bagi hasil di Bank Syariah Muamalat menggunakan prinsip 

revenue sharing tidak menggunakan prinsip profit sharing. Hal ini dikarenakan 

jika Bank Syariah Muamalat menggunakan prinsip profit sharing, maka pihak 

sahibul maal akan merasa dirugikan. Maksud kata dirugikan bukan berarti pihak 

sahibul maal atau pemilik dana akan rugi bersih, melainkan pihak shahibul maal 

akan mendapatkan keuntungan atau laba yang sedikit.  Secara ideal prinsip profit  

sharing lebih mencerminkan laba yang sesungguhnya karena dihasilkan dari 

perhitungan seluruh pendapatan dikurang seluruh biaya. 

terdapat dua metode bagi hasil antara lain gross profit sharing atau 

revenue sharing dan profit sharing. Untuk memperoleh perhitungan yang sesuai 

dengan prinsip akuntansi syariah, Bank Syariah Muamalat menggunakan prinsip 

bagi hasil metode revenue sharing atau gross profit sharing dengan cara 

penjualan dikurangi harga pokok penjualan akan didapat laba kotor, jika Bank 

Syariah Muamalat menggunakan metode bagi hasil profit sharing maka mudharib 
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akan menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian juga, disamping 

itu laba yang didapat oleh pihak sahibul maal atau pemilik dana lebih sedikit 

dibandingkan metode bagi hasil revenue sharing karena perhitungan revenue 

sharing  dari laba kotor harus dikurangi lagi dengan beban yang seharusnya. 

Bagi Bank Syariah Muamalat, penggunaan revenue sharing sebagai dasar 

perhitungan bagi hasil lebih adil bagi pihak bank sendiri maupun nasabah, karena 

penggunaan laba kotor sebagai dasar perhitungan bagi hasil telah 

mempertimbangkan faktor kinerja atau penjualan dan juga harga pokok penjualan 

sebagai item perhitungan laba atau pendapatan kotor. 

Bank Syariah Muamalat tidak terlepas dari kebijakan akuntansi. Kebijakan 

akuntansi juga ikut berpengaruh dalam sistem bagi hasil. Kebijakan yang 

mempengaruhi bagi hasil yaitu penyusutan. Penyusutan akan berpengaruh pada 

laba usaha bank apabila menggunakan metode profit/loss sharing. Oleh karena 

itu, dalam program tabungan Bank Syariah Muamalat menggunakan metode bagi 

hasil revenue sharing agar penyusutan tidak mempengaruhi bagi hasil. Apabila 

Bank Syariah Muamalat menggunakan metode profit/loss sharing, keuntungan 

yang didapat oleh  bank akan lebih sedikit karena dikurangi oleh  akun 

penyusutan.  

Tabungan BSM merupakan salah satu produk Bank Syariah Muamalat. 

Nisbah adalah perbandingan pembagian pendapatan antara nasabah dengan Bank 

Syariah dilihat pada Revenue Sharing Distribution. Berikut adalah daftar nisbah 

bagi hasil pada Bank Syariah Muamalat untuk produk tabungan Bank Syariah 

Muamalat: 

Daftar Nisbah Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Muamalat 

Tabel 1 

Produk 

 

Nasabah  

 

Bank Syariah  

 

Tabungan BSM 34% 

 

66% 

 

Sumber: Data daftar nisbah bagi hasil pada Bank Syariah Muamalat 

Tabel 2. 

Distribusi Pendapatan Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga Revenue Sharing 

Tabungan  Bank Syariah Muamalat bulan Maret dan April 2013 

Bulan  

 

Posisi  Saldo Akhir 

 

Saldo Rata-Rata 

 

Distribusi Bagi Hasil 

Januari 2013 

 

11.940.260.591.230,80 10.400.102.424.736,30 84.630.720.421,70 

Februari 2013 12.100.370.117.420,60   9.324.103.726.830,40 

 

47.081.772.819,45 

 

Sumber: Data Pendapatan Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga 
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Perhitungan Bagi Hasil Yang Diterima Nasabah Bank Syariah Muamalat 

Langkah-langkah : 

Bulan Januari 

1) Bonus bagi hasil = % nisbah x Distribusi bagi hasil 

Bonus bagi hasil    = 84.630.720.421,70 x 34% 

= 28.774.444.943,38 

2) Indikasi rate of return=  Bonus bagi hasil x Jumlah hari dalam 1 tahunx 100% 

Saldo rata-rata pihak ketigax jumlah hari dalam 1 bulan 

Indikasi rate of return=28.774.444.943,38x360x100%                  

10.400.102.424.736,30x30 

= 10.358.800.179.616,80 

            312.003.072.742.089 

    = 3,320%  

Dengan melihat laporan Bulanan terutama pada laporan Distribusi 

Pendapatan. Dalam laporan Distribusi Pendapatan terdapat tabel bagi hasil dan 

indikasi rate of return setelah tabel nisbah. Penyaji telah menghitung kebenaran 

dari dua tabel tersebut yaitu tabel bagi hasil dan indikasi rate of return. Terbukti 

bahwa perusahaan tersebut dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi 

syariah karena perhitungan yang sesuai dengan teorinya. 

Demikian juga Bank Syariah Muamalat ketika melakukan penyaluran dana 

berupa pembiayaan mudharabah atau musyarakah kepada pihak yang memerlukan 

dana telah sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam persyaratan ijab dan qabul 

yaitu : 

1. Harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan mudharabah 

ataupun musyarakah. Pada PT. Bank Muamalat Tbk nasabah yang akan 

melakukan pembiayaan mudharabah ataupun musyarakah dengan PT. 

Bank Syariah Muamalat harus menjelaskan maksud dan tujuannya 

melakukan kegiatan pembiayaan tersebut. 

2. Harus bertemu. Di Bank Syariah Muamalat nasabah yang akan melakukan 

kegiatan mudharabah dan musyarakah pada saat akan melakukan 

perjanjian atau kesepakatan pihak Bank Muamalat harus bertemu dengan 

nasabah tujuannya agar penawaran pihak pertama sampai dan diketahui 

oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaan bekerja sama. 

3. Dan harus sesuai maksud pihak pertama, cocok dengan keinginan pihak 

kedua. Pada PT. Bank Syariah Muamalat juga demikian tidak hanya soal 

peminjam atau pemodal dana tetapi antara pihak PT. Bank Syariah 

Muamalat dengan nasabah juga harus ada kesediaan dalam mematuhi atau 

menerima kesepakatan-kesepakatan lain yang telah di setujui dalam 

kontrak karena ketika kesepakatan-kesepakatan atau perjanjian-perjanjian 

tersebut disetujui, maka telah ada hukum di dalamnya. Apabila ada pihak 

yang melanggar maka akan berurusan dengan hokum. 
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Dalam hal ini, PT. Bank Syariah MuamalatTbk ketika akan melakukan 

penyaluran dana berupa pembiayaan mudharabah dan musyarakah kepada pihak 

yang memerlukan dana telah sesuai dengan syarat-syarat yang ada, yaitu: 

1. Cakap bertindak hukum secara syar’i yang artinya shahibul maal memiliki 

kapasitas menjadi pemodal dana dan mudharib menjadi pengelola dana 

tersebut. Dalam hal ini PT. Bank Syariah Muamalat pada pembiayaan 

mudharabah memang bertindak sebagai shahibul maal yang memiliki 

kapasitas sebagai pemodal dana dan nasabah atau mudharib memiliki 

kapasitas sebagai pengelola dana. 

2. Memiliki walayah tawkil wa wakalah (memiliki kewenangan mewakilkan 

/ memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa), yaitu penyerahan modal 

oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu 

bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut. Pada PT. Bank 

Syariah Muamalat juga setelah modal diserahkan oleh pihak PT. Bank 

Syariah Muamalat kepada nasabah, maka nasabah tersebut akan mengelola 

atau mengolah modal tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 

kontrak atau perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak antara 

pemodal dana dengan pengelola dana. 

 Begitu juga mengenai PT. Bank Syariah Muamalat ketika akan melakukan 

penyaluran dana berupa pembiayaan mudharabah dan musyarakah kepada pihak 

yang memerlukan dana telah sesuai dengan syarat-syarat modal yang ada, yaitu:  

1. Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah 

pihak pada waktu dibuatnya akad mudharabah dan musyarakah, pada PT. 

Bank Syariah Muamalat ketika akan melakukan pembiayaan mudharabah 

dan musyarakah modal yang diberikan tentunya jelas jumlah dan jenisnya 

telah diketahui oleh kedua belah pihak yaitu pihak Bank Muamalat dengan 

pihak nasabah (atau pengelola dana) pada saat dibuatnya akad pembiayaan 

tersebut. 

2. Harus berupa uang (bukan barang), dalam hal ini PT. Bank Syariah 

Muamalat dalam melaksanakan pembiayaan mudharabah maupun 

musyarakah memberikan modal pinjaman dalam bentuk berupa uang. 

3. Uang bersifat tunai. Pada PT. Bank Syariah Muamalat modal pinjaman 

yang di berikan adalah uang yang bersifat tunai. Uang diberikan sesuai 

jumlahnya secara tunai kepada nasabah. 

4. Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung. Pada 

PT. Bank Syariah Muamalat modal yang akan di pinjamkan kepada 

mudharib memang diserahkan secara langsung agar mudharib dapat 

langsung memulai kerja usahanya. 

Pada faktanya PT. Bank Syariah Muamalat memberikan pinjaman dana / 

modal pada usaha-usaha yang bersifat tidak hanya menguntungkan tetapi juga 
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merupakan usaha yang halal dan juga harus sesuai dengan ketentuan syariah 

Islam. Dalam hal adanya keuntungan ini, PT. Bank Syariah Muamalat ketika akan 

melakukan penyaluran dana berupa pembiayaan mudharabah dan musyarakah 

kepada pihak yang memerlukan dana telah sesuai dengan syarat-syarat yang ada, 

yaitu sebagai berikut :  

1. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentasi dari jumlah modal 

yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah 

dipotong besarnya modal. Pada PT. Bank Syariah Muamalat, keuntungan 

atau laba yang dibagikan adalah setelah dipotong besarnya modal dan 

perhitungan yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Muamalat dilakukan 

dengan cermat agar tidak terjadi ketidakjelasan penghitungan sehingga 

akan membawa pada suatu kontrak /perjanjian yang tidak sah. 

2. Keuntungan untuk setiap pihak  tidak ditentukan dalam jumlah nominal. 

Pada PT. Bank Syariah Muamalat keuntungan yang di bagikan harus 

sesuai dengan perhitungan yang seadil-adilnya dan sejelas mungkin agar 

tidak terjadi pada perbuatan riba 

3. Nisbah pembagian ditentukan dengan presentase. Faktanya pada PT. Bank 

Syariah Muamalat memang nisbah pembagian keuntungan adalah dengan 

menggunakan presentase,  misalnya 30:70%, 50:50%, dsb. Nisbah ini 

ditentukan pada saat akad, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi 

kesalahpahaman antara bank dengan pihak nasabah dalam pembagian 

nisbah. 

4. Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan 

bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak. 

PENUTUP 

1. Bank syariah Muamalat Kawi Malang menerapkan prinsip syariah dengan 

benar dalam program tabungan, ini terbukti bahwa prinsip yang digunakan 

sudah sesuai dengan teorinya yaitu menggunakan prinsip mudharabah 

muthlaqah.  Bank syariah Muamalat Kawi Malang menggunakan prinsip 

mudharabah muthlaqah karena  berpedoman pada pengakuan dan 

pengukuran mudharabah mutlaqah. Sedangkan dalam hal prinsip bagi hasil, 

di Bank syariah Muamalat Kawi Malang menggunakan prinsip revenue 

sharing tidak menggunakan prinsip profit sharing. Hal ini  dikarenakan 

keuntungan yang didapat oleh shahibul maal lebih besar dibandingkan 

dengan menggunakan metode bagi hasil profit sharing dan terhindar dari 

penyusutan. 

2. Penerapan akuntansi syariah dalam perhitungan bagi hasil di Bank syariah 

Muamalat Kawi Malang sudah sesuai dengan teorinya dengan hasil yang 

sama dalam laporan bulanan Distribusi Pendapatan. Hal ini dapat  

dibuktikan dari perhitungan formula yang didapat dan mencari  jumlah 

bonus bagi hasil serta  hasil indikasi rate of return. Penerapan akuntansi 
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syariah di Bank syariah Muamalat Kawi Malang dalam program tabungan 

sudah  sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah  antara lain prinsip 

penghimpunan dana menggunakan prinsip Mudharabah, prinsip bagi hasil, 

dan prinsip dalam perhitungan akuntansi  syariah. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa 

saran diantaranya. 

1. PT. Bank syariah Muamalat Kawi Malang hendaknya tetap konsisten dalam 

menyesuaikan transaksi-transaksinya dengan aturan-aturan yang telah 

ditetapkan dalam syariah Islam dengan melaksanakan kegiatan yang hanya 

sesuai dengan syariah Islam, mengingat komitmen awal dari Bank syariah 

Muamalat Kawi Malang adalah menjadi bank pertama yang murni syariah. 

2. Prosedur pembiayaan mudharabah dan musyarakah PT. Bank syariah 

Muamalat Kawi Malang harus diperhatikan secara terperinci dan hati-hati. 

Tujuannya agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan 

PT. Bank syariah Muamalat Kawi Malang. Dan juga dana yang disalurkan 

dapat digunakan dengan baik oleh mudharib (pengelola dana). 

3. Penulis menyarankan agar PT. Bank syariah Muamalat Kawi Malang 

menggunakan metode profit and loss sharing untuk seluruh pembiayaan 

mudharabah, dalam penerimaan pendapatannya sehingga pembiayaan 

tersebut benar-benar membantu pelaksanaan usaha secara riil yang dapat 

menguntungkan kedua belah pihak atas dasar kesepakatan dan kerelaan 

bersama.  

4. Saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan referensi dan dapat dikembangkan lebih dalam lagi pada 

penelitian selanjutnya demi hasil yang lebih baik lagi karena penelitian ini 

memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna. 
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