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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi yang
meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah yang
diterapkan pada Pegadaian Syariah cabang Gunung Sari Balikpapan sesuai dengan PSAK No.
102 tentang akuntansi murabahah.
Rumusan masalah yang diberikan dalam penelitian ini adalah “Apakah penerapan
akuntansi murabahah pada Pegadaian Syariah cabang Gunung Sari Balikpapan telah sesuai
dengan PSAK 102 tentang murabahah ?”
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 Tahun 2007 tentang akuntansi murabahah.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Syariah cabang Gunung
Sari Balikpapan belum menerapkan perlakuan akuntansi terhadap transaksi pembiayaan
murabahah sesuai dengan PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah sehingga dalam hal
pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi pembiayaan murabahah
yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah cabang Gunung Sari Balikpapan belum sesuai dengan
PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah.
Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Murabahah, PSAK 102
ABSTRACT
This research aims to find out whether the application of accounting which covers
recognition, measurement, presentation and disclosure of murabahah transactions applied to
Pegadaian Syariah Gunung Sari Balikpapan is in line with PSAK Number 102 concerning
murabahah accounting.
The problem of this study was formulated as follows: “Has the applicationn of
murabahah accounting to Pegadaian Syariah Gunung Sari Balikpapan been in line with
PSAK Number 102 concerning murabahah?”
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The instrument used to analyze in this research was the Financial Accounting Standard
Statement or PSAK Number 102 Year 2007 concerning murabahah accounting.
The research findings revealed some conclusions as follows: in terms of recognition
and measurement there were some transactions which were not in line with PSAK 102 year
2007, that is, the objects accepted from the suppliers which were recognized by the Pegadaian
Syariah Gunung Sari Branch Balikpapan were regarded as consignments from the costumers
and not as goods inventory; recognition and measurement on the due credit had not been
done yet; fine applied for the late payment of installment from the costumers, which should
be recognized as benevolence fund, was recorded as income by Pegadaian Syariah Gunung
Sari Branch Balikpapan. In terms of presentation of financial statement, Pegadaian Syariah
Gunung Sari Branch Balikpapan did not separate between income and credits which were
obtained from three different transactions of capital lease. Pegadaian Syariah Gunung Sari
Branch Balikpapan also did not do disclosure in the forms of record on the financial
statement.
Based on the results of the research that have been explained above, it can be concluded
that the application murabahah accounting at the Pegadaian Syariah Gunung Sari branch
Balikpapan had not been in accordance with PSAK Number 102 year 2007 concerning
murabahah.
Keywords: Syariah Accounting, Murabahah, PSAK number 102
I.

Pendahuluan

A. Latar Belakang
PT Pegadaian (Persero) yang sebelumnya dikenal sebagai Perum Pegadaian sebagai
lembaga perkreditan yang memiliki tujuan khusus yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar
hukum gadai yang ditujukan untuk mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba, serta
pinjaman tidak wajar lainnya. PT Pegadaian (Persero) merupakan salah satu alternatif bagi
masyarakat untuk mendapatkan kredit, baik dalam skala kecil maupun skala besar, dengan
pelayanan yang mudah, cepat dan aman. Kemudahan dan kesederhanaan dalam prosedur
memperoleh kredit merupakan modal dasar dalam mendekati pangsa pasar pegadaian.
Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 memberikan peluang bagi
PT Pegadaian (Persero) untuk membuka usaha-usaha lain selain usaha inti yang selama ini
dijalankannya. Selanjutnya, Pada pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000
disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut PT Pegadaian (Persero) dapat
menyelenggarakan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, penyaluran
uang pinjaman berdasarkan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi, unit toko emas, dan
industri perhiasan emas serta usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud
dan tujuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan persetujuan Menteri
Keuangan.
Berdasarkan Peraturan-peraturan tersebut PT Pegadaian (Persero) bekerjasama dengan PT
Bank Muamalat Indonesia Tbk membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS). PT Bank
Muamalat Indonesia Tbk berperan sebagai penyandang dana sedangkan PT Pegadaian
(Persero) sebagai pelaksana kegiatan operasional.
Produk-produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah yaitu Jasa Gadai Syariah
(Rahn), Pembiayaan Usaha Mikro Kecil (Arrum), Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan
Bermotor bagi Karyawan (Amanah), dan Murabahah Emas Logam Mulia untuk Investasi
Abadi (Mulia) serta Kucica (Kiriman Uang Cara Instan, Cepat, Aman). Namun pada
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Pegadaian Syariah cabang Gunung Sari Balikpapan hingga saat ini akad Amanah
(Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor bagi Karyawan) belum dapat dilaksanakan.
Murabahah Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi (Mulia) merupakan produk
Pegadaian Syariah yang menggunakan akad Murabahah. Murabahah adalah pembiayaan
dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang
disepakati, oleh pihak penjual dengan pihak pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara
angsuran ataupun ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan bersama.
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) Nomor 102 yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan
pengungkapan transaksi murabahah yang diberlakukan secara efektif sejak tanggal 1 Januari
2008. Penerapan standar-standar akuntansi tersebut dapat menjaga konsistensi, baik yang
bersifat internal maupun eksternal perusahaan, bahkan untuk menjamin kesesuaiannya
dengan syariat Islam. Namun Apakah penerapan serta pencatatan transaksi murabahah telah
diterapkan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 tentang
Akuntansi Murabahah yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraian di atas, maka yang menjadi permasalahan
dalam penelitian ini adalah Apakah penerapan akuntansi murabahah pada Pegadaian Syariah
cabang Gunung Sari Balikpapan telah sesuai dengan PSAK 102 tentang murabahah.
C. Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi yang meliputi
pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah produk logam
mulia yang diterapkan pada Pegadaian Syariah cabang Gunung Sari Balikpapan sesuai atau
tidak dengan PSAK No. 102 Tahun 2007 tentang akuntansi murabahah.
II. Tinjauan Teoritis
A.

Dasar Teoritis

Menurut Rodoni dan Hamid (2008: 187) “Rahn adalah menjamin utang dengan
barang, dimana utang dimungkinkan bisa dibayar dengannya, atau dari hasil penjualannya.
Rahn dapat juga diartikan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas
pinjaman yang diterimanya.
Landasan konsep pegadaian syariah dalam Al-Quran tercantum dalam Surat AlBaqarah ayat 283. Sedangkan dalam hadist, dari Abu Hurairah Ra, Rasulullah SAW
bersabda:
“apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki oleh orang yang
menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya menjaganya. Apabila ternak itu
digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum oleh orang yang menerima gadai, karena
ia telah mengeluarkan biaya menjaganya. Kepada orang yang naik dan minum, ia harus
mengeluarkan biaya perawatannya.”
Muhammad (2010: 137) menjelaskan “murabahah adalah jual beli barang pada
harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak
penjual dengan pihak pembeli barang. Adapun Karim (2005: 113) menjelaskan “put simply,
murabahah means the sale of goods at their buying price plus a certain amount of profit
agreed upon.” Yang artinya secara sederhana, murabahah berarti penjualan barang dengan
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harga beli mereka ditambah jumlah tertentu dari laba disepakati. Sedangkan dalam bukunya
yang lain, Karim (2008: 89) mengatakan “murabahah yakni jual beli dengan modal dan
presentasi keuntungan yang diketahui.
Menurut Nurhayati dan Wasilah (2008: 163) ada dua jenis murabahah, yaitu :
1.
Murabahah dengan Pesanan (Murabahah To The Purchase Order)
Dalam murabahah jenis ini , penjual melakukan pembelian barang setelah ada
pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau
tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau 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 sebekum diserahkan
kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan
mengurangi nilai akad.
2.
Murabahah Tanpa Pesanan.
Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat.
menurut Ramli (2005: 53) ada 5 (lima) rukun murabahah, yaitu:
1.
Penjual (Bai’)
2.
Pembeli (Musytari)
3.
Objek Barang Jelas.
4.
Harga (Tsaman)
5.
Ijab Kabul (Sighat)
B.
a)

Fatwa DSN Tentang Murabahah
Fatwa DSN No: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam Murabahah.
Beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini antara lain, sebagai berikut:
Pertama: Ketentuan umum uang muka
1.
Dalam akad murabahah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk
meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
2.
Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
3.
Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti
rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
4.
Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta
tambahan kepada nasabah.
5.
Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS haru mengembalikan
kelebihannya kepada nasabah.
Kedua:
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan
diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan
Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

b)

Fatwa DSN No: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah.
Beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini, antara lain sebagai berikut:
Pertama: Ketentuan Umum
1.
Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh
kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (qimah) benda yang menjadi obyek
jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
2.
Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan
ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
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3.

Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga
sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah hak nasabah.
4.
Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut
dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.
5.
Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan
ditandatangani.
Kedua:
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan
diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan
Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
c)

Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu
yang Menunda-nunda Pembayaran
Beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini, antara lain adalah sebagai berikut:
Pertama: Ketentuan Umum
1.
Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS
kepada nasabah yang mampu membayar; tetapi menunda-nunda pembayaran
dengan sengaja.
2.
Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak
boleh dikenakan sanksi.
3.
Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai
kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4.
Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih
disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5.
Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar
kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6.
Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.
Kedua:
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan
diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan
Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

d)

Fatwa DSN No: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam
murabahah.
Ketentuan umum yang diatur dalam fatwa ini adalah:
1.
Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran
tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh
memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat
tidak diperjanjikan dalam akad.
2.
Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan
dan pertimbangan LKS.

e)

Fatwa DSN No: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah
Ketentuan umum yang diatur dalam fatwa ini adalah bahwa pemberian potongan
tagihan murabahah dapat diberikan dengan ketentuan:
1.
LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada
nasabah dalam transaksi (akad) murabahah yang telah melakukan kewajiban
pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami
penurunan kemampuan pembayaran.
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2.
3.

Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan
LKS.
Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

f)

Fatwa DSN No: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah
Bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar.
Ketentuan umum yang diatur dalam fatwa ini adalah bahwa LKS boleh melakukan
penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi
pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:
1.
Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau
melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
2.
Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
3.
Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka LKS mengembalikan
sisanya kepada nasabah.
4.
Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap
menjadi hutang nasabah;
5.
Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka LKS dapat
membebaskannya.

g)

Fatwa DSN No: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadualan Kembali Tagihan
Murabahah
Ketentuan penyelesaian yang diatur dalam fatwa ini adalah bahwa LKS boleh
melakukan penjadualan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah
yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu
yang telah disepakati, dengan ketentuan:
1.
Tidak menambah tagihan yang tersisa;
2.
Pembebanan biaya dalam proses penjadualan kembali adalah biaya riil;
3.
Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah
pihak.

C. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) N0. 102 tentang Akuntansi
Murabahah.
Karakteristik
1. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau 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 pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah
yang telat dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan
kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dana
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 yang berbeda untuk cara
pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad
tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang
digunakan.
6

5.

Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya
perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad
murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli.
6. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain meliputi:
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 diterima setelah akad murabahah disepakati
diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur
dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.
8. Penjual dapat meminta pembeli 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 oleh 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 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 sesuai dengan yang diperjanjikan
dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana
kebajikan.
11. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan murabahah jika
pembeli :
a. melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau
b. melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang 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.
Pengakuan dan Pengukuran
Akuntansi untuk Penjual
1. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya
perolehan.
2. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:
(a) jika murabahah pesanan mengikat, maka:
(i) dinilai sebesar biaya perolehan; dan
(ii) jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi
lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut
diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset
(b) jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat,
maka:
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3.

4.

5.

6.

7.

(i) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat
direalisasi, mana yang lebih rendah; dan
(ii) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya
perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:
(a) pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad
murabahah;
(b) kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai
akad yang disepakati menjadi hak pembeli;
(c) pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak
diperjanjikan dalam akad.
Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian akan tereliminasi pada
saat:
(a) dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah
dikurangi dengan biaya pengembalian; atau
(b) dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat
dijangkau oleh penjual.
Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesarbiaya perolehan
aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode
pelaporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat
direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
Keuntungan murabahah diakui:
a)
pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakuakn secara tunai atau
secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau
b)
selama periode akad seseuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk
merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu
tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih sebagai yang
paling sesuai dengan karakteristik resiko dan upaya transakasi murabahahnya:
(i) Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini
terapan untuk murabahah tangguh dimana resiko penagihan kas dari
piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta
penagihannya relatif kecil.
(ii) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil
ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi
murabahah tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih relatif besar
dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif
besar juga.
(iii) Keuntungan diakui saat selurh piutang murabahah berhasil ditagih.
Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana resiko
piutang tak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta
penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai,
karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak
ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.
Pengakuan keuntungan dalam paragraf 23 (b) (ii), dilakukan secara proporsional
atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan presentase
keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Presentase
keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan
aset murabahah.
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8.

Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang
melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui
sebagai pengurang keuntungan murabahah.
9. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan
menggunakan salah satu metode berikut:
(a) diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang
murabahah dan keuntungan murabahah; atau
(b) diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari
pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada
pembeli.
10. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:
(a) jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka
diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah;
(b) jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka
diakui sebagai beban.
11. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai
dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.
12. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:
(a) uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang
diterima;
(b) jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai
pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
(c) jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan
kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah
dikeluarkan oleh penjual.
Penyajian Transaksi Murabahah
1. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu
saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
2. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account)
piutang murabahah.
3. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account)
hutang murabahah.
Pengungkapan Transaksi Murabahah
1. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi
tidak terbatas pada:
(a) harga perolehan aset murabahah;
(b) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai
kewajiban atau bukan; dan
(c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan
Keuangan Syariah.
2. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi
tidak terbatas pada:
(a) nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah;
(b) jangka waktu murabahah tangguh.
(c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan
Keuangan Syariah.
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D. Kerangka Pikir
Pegadaian Syariah Cabang Gunung
Sari Balikpapan:

Standar Akuntansi Keuangan:
PSAK Nomor 102 Tahun 2007
tentang Murabahah.

Penerapan Akuntansi terhadap
Transaksi Murabahah.

Rumusan Masalah:
Apakah penerapan akuntansi murabahah
pada Pegadaian Syariah cabang Gunung
Sari Balikpapan telah sesuai dengan PSAK
102 tentang akuntansi murabahah

Alat Analisis:
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) Nomor 102 Tahun 2007 tentang
akuntansi murabahah

Hasil Penelitian
Gambar 2.1 Kerangka Pikir
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III. Metode Penelitian
A. Jangkauan Penelitian
1. Sejarah dan perkembangan Pegadaian Syariah
2. Struktur organisasi Pegadaian Syariah cabang Gunung Sari Balikpapan.
3. Contoh data transaksi Murabahah pada Pegadaian Syariah cabang Gunung Sari
Balikpapan pada Tahun 2011.
4. Jurnal yang digunakan pada transaksi Murabahah pada tahun 2011.
5. Laporan Keuangan Tahun 2011 yang terdiri atas Laporan Laba Rugi, Laporan
Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
Adapun yang menjadi objek penelitian adalah Pegadaian Syariah cabang Gunung Sari
Balikpapan di Jl. Ahmad Yani No. 27 Kelurahan Gunung Sari. Salah satu akad yang
digunakan oleh Pegadaian Syariah adalah Murabahah. Dalam prakteknya murabahah yang
dilakukan Pegadaian Syariah cabang Gunung Sari Balikpapan berupa produk MULIA dengan
pesanan yang mengikat dengan pembayaran secara angsuran.
B. Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:
1.

2.

Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan datang langsung ke objek
penelitian (Pegadaian Syariah cabang Gunung Sari Balikpapan) tersebut sebagai bahan
penulisan skripsi ini yang ditempuh dengan cara :
a)
Observasi yaitu mengamati secara langsung kegiatan perusahaan dan menampung
berbagai informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
b)
Interview yaitu mencari data dengan secara langsung melakukan tanya jawab
pada pimpinan untuk memperoleh bahan masukan sehingga dapat digunakan
untuk menunjang penganalisaan selanjutnya.
Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Dilakukan dengan cara mengumpulkan data perpustakaan dengan cara membaca dan
menggunakan literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan yang diangkat
dalam penulisan laporan ini.

C. Alat Analisis
Untuk melakukan analisis terhadap penelitian ini penulis menggunakan alat analisis berupa
Kertas Kerja Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 tentang
Akuntansi Murabahah yang meliputi standar pengakuan, pengukuran, penyajian, dan
pengungkapan

11

Tabel 3.1 Kertas Kerja Penerapan PSAK Nomor 102 Tahun 2007 Tentang Akuntansi
Murabahah
Keterangan: Pegadaian Syariah cabang Gunung Sari Balikpapan bertindak sebagai pihak
penjual
No.

Jenis Transaksi

Jurnal Berdasarkan PSAK 102 Tahun 2007

A. Pengakuan dan
Pengukuran

1.

Pada saat penerimaan uang
(Dr) Kas
muka (Hamish Gedyyah) dari
(Cr) Hutang Uang Muka
pembeli
murabahah

Rp xxx

Pada saat pembayaran uang
muka kepada Supplier
(penjual membeli pada
supplier)
Pada saat perolehan barang
murabahah

(Dr) Piutang Uang Muka Murabahah
(Cr) Kas

Rp xxx

(Dr) Persediaan/ Aset murabahah
(Cr) Kas
Rp xxx
(Cr) Piutang Uang Muka
Rp xxx

Rp xxx

4.

Pada saat penjualan kepada
pembeli secara angsuran

5.

Pada saat penerimaan
angsuran dari pembeli

(Dr) Piutang Murabahah
Rp xxx
(Cr) Margin Murabahah Tangguhan
Rp xxx
(Cr) Persediaan/ Aset murabahah
Rp xxx
(Dr) Hutang Uang Muka Murabahah Rp xxx
(Cr) Piutang Murabahah
Rp xxx
(Dr) Kas
Rp xxx
(Dr) Margin Murabahah Tangguhan Rp xxx
(Cr) Piutang Murabahah
Rp xxx
(Cr) Pendapatan Margin Murabahah
Rp xxx

6.

Pada saat terjadi tunggakan
angsuran
a. Pada saat pengakuan
pendapatan

2.

3.

7.
B.

b. Pada saat penerimaan
angsuran tunggakan
Penerimaan denda

Rp xxx

(Dr) Piutang Murabahah Jatuh Tempo Rp xxx
(Dr) Pendapatan Margin Murabahah
Rp xxx
(Cr) Piutang Murabahah
Rp xxx
(Cr) Margin Murabahah Tangguhan
Rp xxx
(Dr) Kas
Rp xxx
(Cr) Piutang Murabahah Jatuh Tempo Rp xxx
(Dr) Kas
Rp xxx
(Cr) Rekening Dana Kebajikan
Rp xxx

Penyajian dalam Laporan
Keuangan
1. Piutang murabahah
disajikan sebesar nilai
bersih yang dapat
direalisasikan, yaitu saldo

Rp xxx

Piutang Murabahah Rp xxx

12

piutang murabahah
dikurangi penyisihan
kerugian piutang.
2. Margin murabahah
tangguhan disajikan
sebagai pengurang (contra
account) piutang
murabahah.
C.

Piutang Murabahah Rp xxx

Pengungkapan
Penjual mengungkapkan halhal yang terkait dengan
transaksi murabahah, tetapi
tidak terbatas pada:
1. harga perolehan aset
murabahah;
2. janji pemesanan dalam
murabahah berdasarkan
pesanan sebagai
kewajiban atau bukan; dan
3. pengungkapan yang
diperlukan sesuai PSAK
101 : Penyajian Laporan
Keuangan Syariah

Sumber: Wiroso (2010), modifikasi
IV. Analisis dan Pembahasan
Analisis dilakukan dengan membandingkan perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran
dan penyajian) terkait transaksi murabahah yang dilakukan Pegadaian Syariah cabang
Gunung Sari Balikpapan dengan PSAK 102 Tahun 2007. Berikut adalah hasil analisis yang
telah dilakukan :
Tabel 4.1 Kertas Kerja Perbandingan Perlakuan Akuntansi Murabahah Pada Pegadaian
Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan dengan Perlakuan Akuntansi Murabahah
berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 102 Tahun 2007
NO.

Jenis Transaksi

Jurnal Berdasarkan PSAK 102
Tahun 2007

Jurnal Pegadaian Syariah Cabang
Gunung Sari Balikpapan

1. Pada
saat (Dr) Kas
Rp 1.752.000
(Dr) Kas
Rp 1.752.000
Penerimaan
uang (Cr) Hutang Uang Muka
(Cr) Hutang Uang Muka
muka
(Hamish
murabahah Rp1.752.000
Nasabah
Rp 1.752.000
Gedyyah)
dari
pembeli
2. Pada
saat (Dr) Persediaan Rp 5.214.200
(Dr) Barang Titipan
pembelian/
(Cr) Kas
Rp 5.214.200
Nasabah
perolehan
logam
Mulia Rp 5.214.200
mulia dari Supplier
(Cr) Kas
Rp 5.214.200
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3.

4.

5.

(penjual
membeli
pada supplier
Pada saat penjualan (Dr) Piutang
kepada
pembeli murabahah
Rp 5.840.000
secara angsuran
(Cr) Margin murabahah
Tangguhan Rp 625.800
(Cr) Persediaan/ Aset
murabahah Rp 5.214.200
(Dr) Hutang Uang Muka
murabahah Rp 1.752.000
(Cr) Piutang
Murabahah
Rp 1.752.000
Pada saat penerima- (Dr) Kas Rp 288.550
an angsuran dari
(Cr) Piutang
pembeli
murabahah Rp 288.550
(Dr) Margin murabahah
Tangguhan Rp 52.150
(Cr) Pendapatan margin
murabahah
Rp 52.150
Pada saat terjadi
tung-gakan angsuran
a. Pada saat penga- (Dr) Piutang
kuan pendapatan
murabahah
jatuh tempo Rp 288.550
(Cr) Piutang
murabahah
Rp 288.550
(Dr) Pendapatan
margin
murabahah
Rp 52.150

(Dr) PYD Mulia
Rp 4.088.000
(Dr) Hutang Uang Muka
Nasabah
Rp 1.752.000
(Cr) Barang Titipan
Nasabah
Mulia
Rp 5.214.200
(Cr) Pendapatan Marjin
Mulia Diterima
dimuka
Rp 625.800
(Dr) Kas
Rp 288.550
(Cr) PYD Mulia Rp 288.550
(Dr) Pendapatan Margin
Murabahah diterima
dimuka
Rp 52.150
(Cr) Pendapatan Marjin
Mulia
Rp 52.150

Tidak Ada Jurnal

Cr) Margin Murabahah

6.

Penerimaan denda

Tangguhan Rp 52.150
(Dr) Kas
Rp 288.550
Dr) Kas
Rp 288.550
(Cr) Piutang
(Cr) PYD Mulia
Rp 288.550
murabahah
(Dr) Pendapatan Margin
jatuh tempo
Rp 288.550
Murabahah diterima
dimuka
Rp 52.150
(Cr) Pendapatan
Marjin Mulia
Rp52.150
(Dr) Kas
Rp 13.628
(Dr) Kas
Rp 13.628
(Cr) Rekening
(Cr) Pendapatan Ganti
dana kebajikan
Rp 13.628
Rugi Keterlambatan
Angsuran Mulia
Rp 13.628
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Tabel 4.2. Kertas Kerja Neraca Pegadaian Syariah cabang Gunung Sari Balikpapan
PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
KANTOR WILAYAH XIII, BALIKPAPAN
NERACA (SYARIAH)
PER 31 DESEMBER 2011
ASET
Kas
161.282.400
Penempatan pada Bank
174.863.261
Piutang :
17.941.802.981
Piutang Murabahah
2.435.900.500
Piutang Ar Rahn
9.675.443.000
Piutang Ar Rum
5.830.459.481
Biaya dibayar dimuka
106.790.123
Pendapatan yang Masih Harus Diterima
836.117.836
Aset Tetap
71.516.181
Inventaris
278.939.487
Akumulasi Penyusutan Inventaris (207.423.307)
Kendaraan
93.100.000
Akumulasi Penyusutan Kendaraan (93.099.999)
Aset Lainnya
Beban yang ditangguhkan
31.514.586
Total Aset
19.323.887.368
KEWAJIBAN
Hutang Usaha
Hutang Bea Lelang
Hutang Kepada Nasabah
Hutang Pajak
Biaya yang Masih Harus Dibayar
Pendapatan Diterima Dimuka
Kewajiban Lainnya
Hutang Jasa Produksi , Dana Sosial
Rekening Antar Kantor
RAK-Usaha Syariah
RAK-Usaha Gadai dan Syariah
Jumlah Kewajiban
EKUITAS

265.488.000
117.118
40.236.438
19.475.424
6.177.774
15.122.497
115.596.100
15.450.257.334
160.639.800
16.076.461.085

Saldo Laba (Rugi) Tahun Berjalan

3.247.426.283

Jumlah Ekuitas
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

3.247.426.283
19.323.887.368

Sumber: Data Olahan
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Tabel 4.3.

Kertas Kerja Laporan Laba Rugi Pegadaian Syariah cabang Gunung Sari
Balikpapan
PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
KANTOR WILAYAH XIII, BALIKPAPAN
LAPORAN LABA RUGI (SYARIAH)
Periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011

Pendapatan Usaha
Pendapatan Sewa Modal
4.741.031.631
Pendapatan Ar Rahn
2.560.157.081
Pendapatan Ar Rum
1.564.540.438
Pendapatan Murabahah
616.334.112
Pendapatan Bea Administrasi
323.407.900
Pendapatan Jasa Kucica
10.932.618
Jumlah Pendapatan Usaha
5.075.372.149
Pendapatan Usaha Lainnya
Pendapatan Jasa Giro
844.784
Selisih Perhitungan
(46.927.104)
Pendapatan SBK/ Kartu nasabah hilang
454.000
Pendapatan Lainnya
11.919.900
Jumlah pendapatan usaha lain
(33.173.020)
Beban Usaha
Beban Pegawai
860.528.940
Beban Umum
487.495.652
Beban Amortisasi
Beban Pendidikan dan Latihan
Beban Penyisihan Piutang
Jumlah Beban Usaha
Pendapatan dan Beban Non Usaha
Pendapatan Non Usaha
Laba Penjualan Aktiva Lain-lain
Beban Non Usaha
Rugi Penjualan Aktiva Lain-lain
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Usaha
Laba (Rugi) sebelum pajak
Beban Pajak
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan

38.929.476
3.885.000
1.622.560
(1.784.053.296)
535.400
(7.368.950)
(6.833.550)
3.250.776.883
3.250.776.883

Sumber: Data Olahan
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Catatan Atas Laporan Keuangan
Pegadaian Syariah cabang Gunung Sari Balikpapan

1. Harga Perolehan Aset Murabahah
Harga Perolehan Aset Murabahah merupakan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk
membeli logam mulia pada PT ANTAM. Dalam hal ini PT ANTAM berlaku sebagai
supplier. Harga perolehan emas berbeda-beda setiap waktu. Naik turunnya harga emas
mempengaruhi jumlah harga perolehan yang harus dikeluarkan Pegadaian Syariah
untuk melakukan pembelian kepada PT ANTAM.
2. Janji pemesanan Murabahah
Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan merupakan suatu kewajiban
bagi pelanggan. Bagi pelanggan yang telah melakukan pemesanan, maka tidak
diperbolehkan melakukan pembatalan.
3. Uang Muka (Urbun)
Uang Muka ditetapkan minimal 25% dari harga jual bila angsuran dilakukan selama 3
atau 6 bulan. Atau sebesar 30% bagi angsuran yang lamanya 12 bulan.
Pembahasan
Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa transaksi Murabahah merupakan
akad jual beli dimana Pegadaian Syariah cabang Gunung Sari Balikpapan berperan sebagai
penjual. Dalam transaksi ini pihak nasabah melakukan pemesanan logam mulia seberat 10
gram pada Pegadaian Syariah.
Analisis menggunakan kertas kerja penerapan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) Nomor 102 Tahun 2007. Penerapan perlakuan akuntansi yang akan
dilakukan meliputi standar pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap
transaksi pembiayaan murabahah.
1.
Pengakuan dan Pengukuran
a. Pada saat Pegadaian Syariah cabang Gunung Sari Balikpapan memperoleh logam
mulia dari supplier.
Logam mulia yang diterima Pegadaian Syariah cabang Gunung Sari Balikpapan dari
Supplier tidak diakui sebagai persediaan melainkan sebagai barang titipan nasabah
mulia. Sedangkan berdasarkan PSAK Nomor 102 Tahun 2007 tentang Murabahah
ditetapkan pada paragraf 18 bahwa pada saat perolehan, aset Murabahah diakui
sebagai persediaan dan dinilai sebesar biaya perolehan sesuai PSAK Nomor 102
Tahun 2007 paragraf 18.
b. Pada saat terjadi tunggakan angsuran.
Terhadap piutang yang telah jatuh tempo tetapi belum dilakukan pembayaran oleh
nasabah Pegadaian Syariah cabang Gunung Sari Balikpapan belum melakukan
pencatatan. Karena dalam pengakuan pendapatan keuntungan murabahah Pegadaian
Syariah cabang Gunung Sari Balikpapan menerapkan pengakuan keuntungan secara
proporsional, maka jika angsuran telah jatuh tempo dan nasabah belum melakukan
pembayaran maka pihak Pegadaian Syariah cabang Gunung Sari Balikpapan harus
melakukan pencatatan jurnal terkait pengakuan pendapatan keuntungan murabahah
yang telah menjadi haknya sebesar porsi keuntungan dalam angsuran tersebut. Untuk
mencatat angsuran yang tertunggak digunakan rekening “Piutang Murabahah Jatuh
Tempo” di sisi debit. Pada sisi kredit digunakan rekening “Piutang Murabahah”
sebagai pengurang jumlah piutang.
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2.

Penyajian
Pada penyajian Laporan Laba Rugi tidak dilakukan pemisahan antara pendapatan yang
terjadi akibat transaksi murabahah, Ar Rahn maupun Ar Rum. Hal ini akan menyulitkan
untuk melihat berapa pendapatan yang terjadi dari transaksi murabahah atau transaksi
lainnya dan akan menyulitkan untuk membandingkan transaksi mana yang memberikan
pendapatan atau keuntungan lebih banyak dibanding transaksi yang lainnya. Hal ini tidak
sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 101 Tahun 2007
tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang mengatur bahwa setiap pendapatan dari
suatu transaksi disajikan terpisah dari transaksi lainnya. Oleh karena itu pendapatan sewa
modal pada laporan laba rugi harus dibagi lagi menjadi 3 (tiga) jenis sesuai dengan transaksi
yang menyebabkan pendapatan tersebut, yaitu Pendapatan Murabahah, Pendapatan Ar Rahn
dan Pendapatan Ar rum.
Begitu pula dengan penyajian Piutang pada laporan keuangan neraca yang dilakukan
oleh Pegadaian Syariah cabang Gunung Sari Balikpapan. Piutang yang disajikan dalam
neraca merupakan jumlah piutang keseluruhan. Hal ini juga bertentangan dengan PSAK 101
Tahun 2007 yang juga mengharuskan pencatatan piutang disajikan terpisah sesuai dengan
jenis transaksi yang dilakukan. Sehingga pada laporan neraca pihak Pegadaian Syariah
cabang Gunung Sari Balikpapan melakukan pemisahan piutang yang sebenarnya berasal dari
3 (tiga) transaksi berbeda yaitu Piutang Murabahah, Piutang Ar-Rahn dan Piutang Ar-Rum.
3.
Pengungkapan
Dalam hal pengungkapan berdasarkan PSAK 102 Tahun 2007 paragraf 40 bahwa
penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak
terbatas pada: (a) harga perolehan aset murabahah, (b) janji pemesanan dalam murabahah
berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, (c) pengungkapan yang diperlukan
sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Dalam hal ini Pegadaian Syariah
cabang Gunung Sari Balikpapan belum melakukan pengungkapan yang sesuai dengan PSAK
102 tahun 2007.
Berdasarkan penjelasan mengenai perlakuan akuntansi tersebut dapat diketahui bahwa
Pegadaian Syariah cabang Gunung Sari belum melakukan pencatatan akuntansi sesuai
dengan PSAK Nomor 102 tahun 2007 tentang Akuntansi Murabahah baik dalam hal
pengakuan, pengukuran, penyajian, maupun pengungkapan dalam Laporan Keuangan.
V. Penutup
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya
mengenai penerapan PSAK No. 102 tahun 2007 tentang akuntansi murabahah pada
Pegadaian Syariah cabang Gunung Sari Balikpapan yang melakukan transaksi penjualan
Logam Mulia, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah:
1.
Dalam hal pengakuan dan pengukuran Pegadaian Syariah cabang Gunung Sari
Balikpapan belum sesuai dengan PSAK No. 102 Tahun 2007. Hal ini dapat dilihat dari
pengakuan dan pengukuran terhadap aset yang diterima dari supplier yang tidak diakui
sebagai persediaan melainkan sebagai barang titipan nasabah. Terhadap tunggakan
angsuran nasabah yang jatuh tempo Pegadaian Syariah cabang Gunung Sari Balikpapan
belum melakukan pengakuan dan pencatatan terhadap piutang jatuh tempo.
2.
Penyajian Laporan Keuangan Pegadaian Syariah cabang Gunung Sari Balikpapan
belum sesuai dengan PSAK No. 102 Tahun 2007 karena belum dilakukannya
pemisahan sumber pendapatan pada rekening pendapatan usaha yang berasal dari
pendapatan sewa modal. Seperti diketahui, Pegadaian Syariah cabang Gunung Sari
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3.

Balikpapan melakukan jasa sewa modal dalam 3 (bentuk) usaha yaitu Ar Rum, Ar
Rahn dan Mulia yang ketiganya memberikan pendapatan yang berbeda-beda setiap
periode.
Pegadaian Syariah cabang Gunung Sari Balikpapan belum melakukan pengungkapan
berupa Catatan Atas Laporan Keuangan seperti yang diatur pada PSAK No. 102 Tahun
2007.

B.

Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, berikut adalah beberapa rekomendasi
atau saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak manajemen Pegadaian
Syariah cabang Gunung Sari Balikpapan terkait kebijakan-kebijakan mengenai akuntansi
terhadap transaksi pembiayaan murabahah:
1.
Pengakuan dan Pengukuran atas transaksi murabahah sebaiknya dilakukan sesuai
dengan PSAK No. 102 Tahun 2007 seperti pada transaksi perolehan barang dari
supplier yang harus diakui sebagai persediaan karena barang tersebut adalah barang
milik Pihak Pegadaian Syariah cabang Gunung Sari Balikpapan sampai barang itu
dilunasi nasabah yang melakukan pemesanan. Pengakuan terhadap piutang yang telah
jatuh tempo perlu dilakukan pihak Pegadaian Syariah cabang Gunung Sari Balikpapan
untuk mengetahui jumlah piutang yang mengalami keterlambatan pembayaran.
2.
Pada laporan neraca Pegadaian Syariah cabang Gunung Sari Balikpapan sebaiknya
melakukan pemisahan pada rekening pendapatan sewa modal yang terdiri dari tiga jenis
usaha yang dilakukan yaitu dari usaha Ar Rahn, Ar Rum dan Murabahah. Hal yang
sama juga sebaiknya dilakukan pada Laporan Laba Rugi yaitu memisahkan rekening
pendapatan sewa modal menjadi tiga jenis pendapatan sesuai dengan ketiga jenis usaha
tersebut. Pemisahan rekening pendapatan sesuai dengan PSAK No. 102 Tahun 2007
akan membantu pengguna laporan keuangan untuk mengetahui kontribusi pendapatan
dan jumlah piutang dari masing-masing transaksi.
3.
Pegadaian Syariah cabang Gunung Sari Balikpapan perlu membuat Catatan Atas
Laporan Keuangan untuk memberikan pengungkapan-pengungkapan yang diperlukan
terkait hal-hal yang tercantum pada laporan keuangan.
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