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ABSTRAK 

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama 
usaha antara bank sebagai  pemilik dana (shahibul 
maal) dan nasabah sebagai pengelola dana (mudharib) 
untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah 
pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut 
kesepakatan dimuka. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi 
penerapan pembiayaan mudharabah dan pengaruhnya 
terhadap laba perusahaan di sebuah bank syariah. 
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana 
penerapan pembiayaan mudharabah yang dilakukan di 
bank syariah tersebut berpengaruh terhadap laba 
perusahaan. Penelitian yang dilakukan penulis adalah di 
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Bogor yang 
berlokasi di Jalan Pajajaran No 105 Bantar Jati – Bogor. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
pembiayaan mudharabah di PT Bank Muamalat 
Indonesia Tbk Cabang Bogor diberikan dalam bentuk 
modal kerja berupa kas dan aset nonkas. Besarnya 
nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah ditentukan 
pada awal akad sesuai dengan ksepakatan antara kedua 
belah pihak, dan dalam menetapkan besarnya bagi hasil 
digunakan metode revenue sharing. 

Hasil evaluasi dalam penelitian ini  menunjukkan 
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Bogor telah 
menerapkan pembiayaan mudharabah sesuai dengan 
Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia dan 
PSAK No 105. Dalam kaitannya dengan laba, pembiayaan 
mudharabah memberikan kontribusi terhadap 
peningkatan atau penurunan laba PT Bank Muamalat 
Indonesia Tbk Cabang Bogor. Berdasarkan laporan 
keuangan Bank Muamalat Indonesia tahun 2008-2007, 
dapat diketahui bahwa pembiayaan mudharabah 
memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap 
peningkatan laba PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, 
Cabang Bogor. 
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PENDAHULUAN 

 
Ekonomi Islam bukan hanya ekspresi syariah yang 

memberikan eksistensi sistem islam di tengah-tengah 
eksistensi berbagai sistem ekonomi modern. Tapi sistem 
ekonomi islam lebih sebagai pandangan islam yang 
kompleks hasil ekspresi akidah islam dengan nuansa 
yang luas dan target yang jelas. Ekspresi akidah 
melahirkan corak pemikiran dan metode aplikasinya 

baik dalam konteks kemasyarakatan, kepolitikan atau 
perekonomian. 

Perkembangan implementasi sistem ekonomi yang 
sesuai dengan prinsip syariah diharapkan dapat 
mendukung tujuan pembangunan yang antara lain 
adalah kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial. 
Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan 
peran dari seluruh pihak secara sinergis dan bahu-
membahu sesuai dengan peran masing-masing. Dalam 
kaitan ini, lembaga keuangan syariah diharapkan dapat 
menjalankan peran dan fungsinya secara profesional dan 
amanah. 

Manajemen bank syariah tidak banyak berbeda 
dengan manajemen bank pada umumnya (bank 
konvesional), namun dengan adanya landasan syariah 
serta sesuai dengan peraturan pemerintah yang 
menyangkut bank syariah antara lain UU No, 10 Tahun 
1998, sebagai revisi UU No. 7 Tahun 1992. Tentu saja 
baik organisasi maupun sistem operasional bank syariah 
terdapat perbedaan dengan bank pada umumnya, 
terutama adanya dewan pengawas syariah dalam 
struktur organisasi dan adanya sistem bagi hasil. 

Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan 
karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional 
bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah, 
prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah. 
Berdasarkan prinsip ini, bank islam akan berfungsi 
sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan 
pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung 
bank akan bertindak sebagai mudharib ‘pengelola’, 
sedangkan penabung bertindak sebagai shahibul maal 
‘penyandang dana’. Antara keduanya diadakan akad 
mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan 
masing-masing pihak. 

Meskipun demikian, dalam perkembangannya, para 
pengguna dana bank islam tidak saja membatasi dirinya 
pada satu akad. Sesuai dengan jenis dan macam 
usahanya, mereka ada yang memperoleh dana dengan 
sistem pengkongsian, sistem jual beli, sewa-menyewa, 
dan lain-lain. 

Oleh karena itu dengan adanya dewan syariah yang 
nantinya harus memahami persoalan hukum, ekonomi 
dan bisnis, serta adanya sistem bagi hasil dalam bank 
syariah tersebut maka perlu diketahui tentang kaidah al-
mudharabah. 

Identifikasi masalah yang akan menjadi bahasan 
dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana pembiayaan mudharabah di Bank 

Muamalat Indonesia ? 
2. Bagaimana perlakuan akuntansi  transaksi 

pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat 
Indonesia Tbk, Cabang Bogor ? 
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3. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah 
terhadap laba perusahaan PT. Bank Muamalat 
Indonesia Tbk, Cabang Bogor ? 

 
 

METODE PENELITIAN  

Penelitian dilakukan pada tanggal 29 Maret 2010 
sampai dengan tanggal 29 Juni 2010. Metode penelitian 
yang digunakan penulis adalah metode deskriptif dengan 
tujuan menggambarkan secara menyeluruh mengenai 
Evaluasi Penerapan Pembiayaan Mudharabah dan 
Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan. 

Metode penelitian ini menggunakan studi pustaka 
(library Reseach) dan studi kasus. Variabel Pembiayaan 
Mudharabah menggunakan indikator Pengakuan, 
Pengukuran, Pencatatan dan Pelaporan. Indikator 
Variabel Sistem Bagi Hasil adalah Nisbah, sedangkan 
Indikator Tingkat Laba Perusahaan adalah Kewajaran 
Laba. Jenis dan sumber data yang digunakan meliputi 
Data Primer dan Data Sekunder. 

Metode analisis yang digunakan adalah metode 
analisa deskriptif / kualitatif, yaitu mencoba 
mengumpulkan data secara teoritis untuk menilai suatu 
aplikasi nyata sebagai praktek sesungguhnya. Kerangka 
Pemikiran Penelitian tergambar sebagai berikut : 

 
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat 
Indonesia 

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Bogor 
sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa 
perbankan, sebagian besar dari aset produktif yang 
dimiliki oleh perusahaan adalah berupa pembiayaan 

yang diberikan kepada nasabah. Dalam menyalurkan 
dananya pada nasabah, secara garis besar pembiayaan 
syariah yang disalurkan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 
Cabang Bogor adalah pembiayaan mudharabah.  

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama 
usaha antara bank sebagai  pemilik dana (shahibul maal) 
dan nasabah sebagai pengelola dana (mudharib) untuk 
melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian 
hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan 
dimuka. 

Ketentuan-ketentuan umum dari pembiayaan 
mudharabah adalah : 
1. Jumlah modal yang disetor pada nasabah selaku 

pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat 
berupa uang atau barang yang dinyatakan dalam 
satuan uang. 

2. Hasil usaha yang dibagi sesuai dengan perhitungan 
dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang 
disepakati. Bank Muamalat selaku pemilik modal 
menanggung kerugian kecuali akibat kelalaian dan 
penyimpangan pihak nasabah. 

3. Bank Muamalat berhak melakukan pengawasan 
terhadap pekerjaan, namun tidak berhak 
mencampuri urusan usaha nasabah. 

Pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat adalah 
pembiayaan dalam bentuk modal / dana yang diberikan 
oleh Bank Muamalat kepada nasabah untuk dikelola 
dalam usaha yang telah disepakati bersama.  

Pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat 
Indonesia diberikan dalam bentuk uang (modal kerja) 
atau aset non kas sesuai dengan bidang usaha nasabah 
yang mengajukan pembiayaan. (Contoh : pembiayaan 
berupa unit kendaraan bagi nasabah yang memiliki 
usaha di bidang transportasi). 

Selanjutnya dalam pembiayaan ini nasabah dan 
Bank Muamalat sepakat untuk berbagi hasil atas 
pendapatan usaha tersebut. Resiko kerugian ditanggung 
penuh oleh pihak bank kecuali kerugian yang 
diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan 
penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, 
kecurangan dan penyalahgunaan. Jenis usaha yang 
dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri/ 
manufacturing, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain 
berupa modal kerja dan investasi. 

 

B. Prosedur Pembiayaan Mudharabah 

Setiap permohonan pembiayaan mudharabah pada 
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Bogor harus 
diajukan secara tertulis dengan mengisi Formulir 
Keterangan Permohonan Pembiayaan, yang telah 
dilengkapi data dan persyaratan yang diperlukan untuk 
bahan penilaian.  

Adapun persyaratan tersebut adalah : 
Persyaratan Umum : 
Pembiayaan Perorangan dengan Pengajuan Minimal 
Rp. 50.000.000,- 
1. Usia 21-54 tahun (tidak melebihi usia pensiun). 
2. Masa kerja minimal dua tahun. 
3. Foto kopi KTP suami istri sebanyak dua buah. 
4. Foto kopi Kartu Keluarga. 
5. Foto kopi Surat Nikah. 
6. Surat pengajuan suami / istri. 
7. Slip gaji asli selama 3 bulan terakhir. 
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8. Surat keterangan / rekomendasi perusahaan. 
9. Foto kopi NPWP (bagi pengajuan diatas Rp. 100 

juta). 
10. Rekening bank selama 3 bulan terakhir. 
11. Foto kopi jaminan (tanah, bangunan, atau 

kendaraan yang dibeli). 
12. Angsuran tidak melebihi 40 % dari gaji pokok. 
 
Pembiayaan Koperasi 
1. Surat Permohonan. 
2. Foto kopi NPWP. 
3. Foto kopi SIUP. 
4. Foto kopi TDP. 
5. AD/ART Koperasi dan perubahannya. 
6. Surat pengesahan dari Departemen Koperasi. 
7. Susunan pengurus koperasi yang disahkan oleh 

Departemen Koperasi 
8. Laporan Keuangan 2 tahun terakhir. 
9. Laporan Anggaran Rapat Tahunan (RAT) selama 2 

tahun terakhir. 
10. Cash flow projection selama masa pembiayaan. 
11. Data jaminan. 
12. Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha. 
13. Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank 

Muamalat. 
 
Pembiayaan Korporasi (PT / CV) 
1. Surat Permohonan. 
2. Foto kopi NPWP. 
3. Foto kopi SIUP. 
4. Foto kopi TDP dan kelengkapan izin usaha lainnya. 
5. Foto kopi KTP Direksi. 
6. Company profile. 
7. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya. 
8. Surat pengesahan dari Departemen Kehakiman. 
9. Foto kopi rekening Koran 3 bulan terakhir. 
10. Laporan keuangan 2 tahun terakhir. 
11. Cash flow projection selama masa pembiayaan. 
12. Data jaminan. 
13. Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha. 
14. Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank 

Muamalat. 

C. Syarat-syarat Pembiayaan Mudharabah 

Syarat-syarat penerima pembiayaan mudharabah 
yang dikeluarkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 
Cabang Bogor, yaitu sebagai berikut : 
1. Usaha nasabah telah sesuai dengan pasar sasaran 

yang ditetapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia 
Tbk Cabang Bogor, yaitu : 
a. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank 

Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia. 
b. Tidak termasuk dalam debitur pinjaman macet 

sesuai dengan informasi dari Bank Indonesia 
dan Bank Muamalat Indonesia. 

c. Tidak termasuk jenis usaha yang dilarang dan 
dihindari untuk dibiayai. 

2.  Usaha nasabah tidak termasuk dalam jenis 
pemberian kredit yang perlu dihindari yang bersifat 
spekulatif atau mempunyai resiko tinggi. 

Apabila Account Officer dan Pimpinan Cabang 
menilai bahwa permohonan pembiayaan layak diproses 
lebih lanjut, maka Account Officer akan menghubungi 
calon pengelola dana (mudharib) untuk menentukan 

kapan akan dilakukan peninjauan langsung ke lokasi 
usaha dan lokasi jaminan. Jenis-jenis jaminan 
pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat adalah : 
1.  Jaminan materil 

Jaminan materil atau agunan dapat berupa benda 
bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak 
meliputi Kendaraan bermotor yang memiliki nilai 
marketabilit, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), 
Tabungan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 
Cabang Bogor, Simpanan Giro pada PT. Bank 
Muamalat Indonesia Tbk Cabang Bogor dan Benda 
bergerak lainnya yang dapat diterima sebagai 
jaminan pembiayaan sesuai dengan ketentuan PT. 
Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Bogor. 
Sedangkan Benda tidak bergerak meliputi Tanah 
berikut bangunan, status hak atas tanahnya adalah 
hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai yang 
mempunyai masa berlaku disesuaikan dengan jangka 
waktu pembiayaan serta Benda tidak bergerak 
lainnya yang dapat diterima sebagai jaminan kredit 
sesuai dengan ketentuan PT. Bank Muamalat 
Indonesia Tbk Cabang Bogor. 

2.  Jaminan Immateril 
Jaminan immateril dapat berupa jaminan 
perseorangan (personal guarantee) atau jaminan 
perusahaan (corporate guarantee). Jaminan 
immateril mengandung resiko yang sangat tinggi 
untuk dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan 
dan hanya dapat diterima sebagai jaminan 
tambahan. 

Syarat-syarat agunan yang dijadikan sebagai jaminan 
pembiayaan adalah : 
1. Mempunyai nilai ekonomis (dapat diperjualbelikan 

secara umum dan jelas) dan memiliki nilai 
marketability. 

2. Nilai agunan harus lebih besar dari jumlah 
pembiayaan yang diberikan. 

3. Agunan tersebut tidak berada dalam persengketaan 
dengan pihak lain. 

4. Agunan tersebut tidak ada jaminan dengan pihak 
lain. 

Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang 
Bogor, prosedur pembiayaan mudharabah kepada calon 
nasabah (mudharib) dapat dilihat dari flowchart seperti 
gambar 1. 

Prosedur pembiayaan mudharabah yang dilakukan 
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Bogor diawali 
dengan adanya calon nasabah (mudharib) yang harus 
mengajukan surat permohonan pembiayaan mudharabah 
dan data-data kelengkapan permohonan pembiayaan 
mudharabah terlebih dahulu. Setelah itu, seluruh data-
data yang telah diajukan diterima pihak bank dan pihak 
bank meneliti apakah data-data tersebut telah lengkap 
diberikan oleh calon mudharib. 

 Setelah pihak bank menerima dan memeriksa 
kelengkapan data-data calon mudharib, maka pihak 
bank menganalisis tempat tinggal dan tempat usaha 
calon mudharib apakah telah sesuai dengan data-data 
yang diterima pihak bank dan memutuskan apakah calon 
mudharib layak atau tidak menerima pembiayaan 
mudharabah. 
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Sumber : Bank Muamalat Indonesia 

 
Gambar 1. Flowchart Pembiayaan Mudharabah 

 

Selanjutnya, data-data permohonan pembiayaan 
akan diteruskan, jika terdapat kekurangan dokumen, 
maka pihak bank akan memberikan informasi kepada 
calon mudharib agar segera melengkapi kekurangan 
data tersebut. Pihak Bank Muamalat akan mengeluarkan 
surat keputusan pembiayaan mudharabah sesuai dengan 
fasilitas berupa jadwal angsuran pengembalian 
pembiayaan dan jumlah pembiayaan yang diinginkan 
oleh calon nasabah (mudharib).  

Selanjutnya calon nasabah resmi menjadi nasabah 
(mudharib) di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang 
Bogor dan dana pembiayaan mudharabah segera dapat 
dicairkan oleh nasabah (mudharib) dan dapat 
dipergunakan manfaatnya. 

D. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah 
pada Bank Muamalat Indonesia 

Bank Muamalat sebagai perusahaan yang bergerak 
di bidang jasa perbankan, sebagian besar dari aset 
produktif yang dimiliki oleh perusahaan adalah berupa 
pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada 
nasabah. Resiko pembiayaan dikaitkan dengan 
kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya 

sesuai akad atau perjanjian yang telah ditetapkan 
antara bank dan nasabah. 

Dalam pembiayaan ini Bank Muamalat bertindak 
sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang memberikan 
bantuan pembiayaan kepada nasabah sebagai pengelola 
dana (mudharib). 

Pembagian hasil usaha mudharabah di Bank 
Muamalat Indonesia dilakukan berdasarkan prinsip bagi 
hasil (revenue sharing). Berdasarkan prinsip ini, maka 
dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross 
profit). Besarnya nisbah pembagian bagi hasil usaha 
tergantung atas kesepakatan antara pemilik dana 
(shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) yang 
ditentukan pada awal akad. Besar nisbah pembiayaan 
tergantung dari besarnya pembiayaan dan jenis usaha 
dan prospek usaha yang akan dijalankan. Jadi, besarnya 
nisbah pembagian bagi hasil dari satu pembiayaan ke 
pembiayaan lainnya tidak sama. 

E. Perlakuan Akuntansi untuk Bank Muamalat sebagai 
Pemilik Dana 

1. Pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas pada 
saat pembayaran sebesar jumlah uang yang 
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diberikan Bank Muamalat kepada pengelola dana 
(mudharib). 
 
Pada saat Bank Muamalat melakukan pembayaran 
pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas kepada 
pengelola dana (mudharib) 

      
     Jurnal : 

Keterangan Ref Dr Cr 

Pembiayaan Mudharabah  xxx  

       Kas / Rekening 
Nasabah 

  xxx 

 
2. Pembiayaan mudharabah yang diberikan dalam 

bentuk aktiva nonkas dinilai sebesar nilai wajar 
aktiva nonkas. 
Pada saat Bank Muamalat menyerahkan aktiva 
nonkas pembiayaan mudharabah kepada pengelola 
dana (mudharib). 
a. Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih 
rendah dari nilai buku : 

     Jurnal : 
Keterangan Ref Dr Cr 

Pembiayaan Mudharabah  xxx  

Kerugian Penyerahan 
Aktiva  xxx  

Aset Nonkas 
Mudharabah   xxx 

 
b. Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih 
tinggi dari nilai buku : 

    Jurnal : 

Keterangan Ref Dr Cr 

Pembiayaan Mudharabah  xxx  

Keuntungan 
Penyerahan Aktiva   xxx 

    Aset Nonkas 
Mudharabah   xxx 

 
3. Pengakuan biaya-biaya yang dikeluarkan atas 

pemberian pembiayaan mudharabah. 
a. Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui 

sebagai biaya pembiayaan mudharabah 
     Jurnal : 

Keterangan Ref Dr Cr 

Biaya Akad Mudharabah  xxx  

Uang Muka dalam 
rangka Akad 
Mudharabah 

  xxx 
 

 
b. Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui 

sebagai pembiayaan mudharabah. 
    Jurnal : 

Keterangan Ref Dr Cr 

Pembiayaan Mudharabah  xxx  

Uang Muka dalam 
rangka Akad 
Mudharabah 

  xxx 
 

4. Penurunan nilai jika pembiayaan mudharabah dalam 
bentuk aset non kas 
a. Penurunan nilai sebelum usaha dimulai  

Jika nilai pembiayaan mudharabah turun 
sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, 
atau faktor lain yang bukan karena kelalaian 
atau kesalahan pihak pengelola dana 
(mudharib), maka penurunan nilai tersebut 
diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo 
pembiayaan mudharabah. 

Jurnal : 

Keterangan Ref Dr Cr 

Kerugian Pembiayaan 
Mudharabah  xxx  

Pembiayaan 
Mudharabah   xxx 

 
       b. Penurunan nilai setelah usaha dimulai 

Jika sebagian pembiayaan mudharabah hilang 
setelah dimulainya usaha tanpa adanya 
kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka 
kerugian tersebut tidak langsung mengurangi 
jumlah pembiayaan mudharabah, namun 
diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. 

 Jurnal : 

Keterangan Ref Dr Cr 

Kerugian Pembiayaan 
Mudharabah  xxx  

Penyisihan  
Pembiayaan 
Mudharabah 

  xxx 

 

Keterangan Ref Dr Cr 

Kas  xxx  

Penyisihan Pembiayaan 
Mudharabah  xxx  

Pendapatan 
Pembiayaan 
Mudharabah 

  xxx 

   
5. Kerugian 

Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum 
akad mudharabah berakhir. 
Pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu 
periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui 
sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian 
pembiayaan. 

 Jurnal : 

Keterangan Ref Dr Cr 

Kerugian Pembiayaan 
Mudharabah  xxx  

Penyisihan Kerugian 
Pembiayaan 
Mudharabah 

  xxx 

  
Catatan : 
 Tujuan dicatat sebagai penyisihan agar jelas nilai 
pembiayaan awal    mudharabah. 
6. Hasil Usaha 

Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh 
pengelola dana diakui sebagai piutang. 
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     Jurnal : 

Keterangan Ref Dr Cr 

Piutang Pendapatan 
Pembiayaan 
Mudhararabah 

 xxx  

Pendapatan 
Pembiayaan 
Mudharabah 

  xxx 

   
 Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil 
kepada Bank Muamalat 
 Jurnal : 

Keterangan Ref Dr Cr 

Kas  xxx  

Piutang Pendapatan 
Pembiayaan 
Mudharabah 

  xxx 

 
7. Akad Mudharabah Berakhir 

Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara 
pembiayaan mudharabah setelah dikurangi 
penyisihan kerugian pembiayaan, dan pengambilan 
pembiayaan mudharabah, diakui sebagai 
keuntungan atau kerugian. 

 Jurnal : 

Keterangan Ref Dr Cr 

Kas / Piutang / Aset 
Nonkas  xxx  

Penyisihan Kerugian 
Pembiayaan Mudharabah  xxx  

Pembiayaan 
Mudharabah   xxx 

Keuntungan 
Pembiayaan 
Mudharabah 

  xxx 

      
Atau : 

Keterangan Ref Dr Cr 

Kas / Piutang / Aset 
Nonkas  xxx  

Penyisihan Kerugian 
Pembiayaan Mudharabah  xxx  

Kerugian Pembiayaan 
Mudharabah  xxx  

Pembiayaan 
Mudharabah   xxx 

 

F. Perlakuan Akuntansi Untuk Pengelola Dana 
 
1. Dana yang diterima dari Bank Muamalat dalam akad 

pembiayaan mudharabah diakui sebagai dana 
syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai 
wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir 
periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur 
sebesar nilai tercatat. 

2. Pengukuran dana Syirkah Temporer 
Dana Syirkah Temporer diukur sebesar jumlah kas 
atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. 

  

    Jurnal : 

Keterangan Ref Dr Cr 

Kas /  Aset Nonkas  xxx  

Dana Syirkah 
Temporer   xxx 

 
3. Penyaluran kembali dana syirkah temporer 

Jika pengelola dana menyalurkan kembali dana 
syirkah temporer yang diterima maka pengelola 
dana mengakui sebagai aset. Sama seperti 
akuntansi untuk pemilik dana. Dan ia akan 
mengakui pendapatan secara bruto sebelum 
dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. 
Jurnal pencatatan ketika menerima pendapatan 
bagi hasil dari penyaluran kembali dana syirkah 
temporer : 
Jurnal : 

Keterangan Ref Dr Cr 

Kas / Piutang  xxx  

Pendapatan yang 
Belum Dibagikan   xxx 

  
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah 
temporer yang sudah diperhitungkan, tetapi belum 
dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai 
kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak 
pemilik dana. 
Jurnal : 

Keterangan Ref Dr Cr 

Beban Bagi Hasil 
Mudharabah  xxx  

Utang Bagi Hasil 
Mudharabah   xxx 

 
Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi 

hasil : 
Keterangan Ref Dr Cr 

Utang Bagi Hasil 
Mudharabah  xxx  

Kas   xxx 

  
4. Sedangkan apabila pengelola dana mengelola 

sendiri dana mudharabah berarti ada pendapatan 
dan beban yang diakui dan pencatatannya sama 
dengan akuntansi konvensional. 
Jurnal saat mencatat pendapatan : 

Keterangan Ref Dr Cr 

Kas  xxx  

Pendapatan   xxx 

  
Jurnal saat mencatat beban : 

Keterangan Ref Dr Cr 

Beban  xxx  

Kas / Utang   xxx 

 



ROSITA. Studi Pembiayaan Mudharabah dan Laba Perusahaan 

  Jurnal Ilmiah Kesatuan Nomor 1 Volume 14, April 2012  107 

 Jurnal penutup yang dibuat di akhir periode 
(apabila diperoleh keuntungan). 

Jurnal : 

Keterangan Ref Dr Cr 

Pendapatan  xxx  

Beban   xxx 

Pendapatan yang 
Belum Dibagikan   xxx 

 
Jurnal ketika dibagi hasilkan kepada pemilik dana : 

Keterangan Ref Dr Cr 
Beban Bagi Hasil 
Mudharabah  xxx  

Utang Bagi Hasil 
Mudharabah   xxx 

  
Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi 
hasil : 

Keterangan Ref Dr Cr 

Utang Bagi Hasil 
Mudharabah  xxx  

Kas   xxx 

 
Jurnal penutup yang dibuat apabila terjadi kerugian 

Keterangan Ref Dr Cr 

Pendapatan  xxx  

Penyisihan Kerugian  xxx  

Beban   xxx 

  
5. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau 

kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban 
pengelola dana. 
Jurnal : 

Keterangan Ref Dr Cr 

Beban  xxx  

Utang Lain-lain / 
Kas   xxx 

  
6. Di akhir akad   

Jurnal : 

Keterangan Ref Dr Cr 

Dana Syirkah Temporer  xxx  

Kas / Aset Nonkas   xxx 

 
Jika ada penyisihan kerugian sebelumnya 
Jurnal : 

Keterangan Ref Dr Cr 

Dana Syirkah Temporer  xxx  

       Kas / Aset Nonkas   xxx 

Penyisihan Kerugian   xxx 

 
 

Simulasi Pembiayaan Mudharabah  

Pak Andri memerlukan dana untuk menambah 
modal kerja usaha perdagangannya. Untuk keperluan 
tersebut Pak Andri mengajukan fasilitas pembiayaan 
kepada Bank Muamalat dengan total kebutuhan dana 
Rp. 60.000.000,- 

Setelah dilakukan analisa keuangan, maka pada 
tanggal 01 Juli 2010 disetujui fasilitas pembiayaan 
mudharabah oleh Bank Muamalat kepada Pak Andri, 
dengan persyaratan fasilitas pembiayaan mudharabah 
sebagai berikut : 
    Plafond :  Rp. 60.000.000- 

Jangka waktu :  24 bulan 
Nisbah Bagi Hasil : (berdasarkan Laba kotor)  
 : 25 % untuk bank dan 
 :  75 % untuk Pak Andri 
Obyek Bagi Hasil :  Laba Kotor 
Biaya Administrasi :  Rp. 500.000,- 
Pembayaran Bagi Hasil :  Dilaksanakan setiap bulan 
Pengembalian pokok :   
Pak Andri wajib mengakumulasi keuntungan dan  
menyisihkannya untuk pengembalian waktu  

Berdasarkan simulasi pembiayaan mudharabah 
diatas, maka Bank Muamalat Indonesia melakukan 
pencatatan dan perhitungan sebagai berikut : 

1. Pada saat Bank Muamalat menyerahkan dana 
pembiayaan kepada nasabah (Pak Andri). 

     Jurnal :  

Keterangan Ref Dr Cr 

Pembiayaan 
Mudharabah  Rp.60.000.000  

Rekening 
Pak Andri   Rp.60.000.000 

 
2. Pengakuan biaya administrasi yang dikeluarkan atas 

pemberian pembiayaan mudharabah. 
Berdasarkan kesepakatan antara Bank Muamalat 
Indonesia dan Pak Andri, biaya administrasi 
tersebut diakui sebagai biaya pembiayaan 
mudharabah. 

     Jurnal : 

Keterangan Ref Dr Cr 

Biaya Akad 
Mudharabah  Rp.500.000  

Uang muka 
dalam rangka 
Akad. 
Mudharabah 

  Rp.500.000 

 
3. Pada tanggal 1 Agustus 2010, Pak Andri melakukan 

pembayaran angsuran pengembalian modal kerja 
sebesar Rp. 2.500.000, ( Rp. 60.000.000, : 24 = Rp. 
2.500.000,-) 
Berdasarkan transaksi diatas, Bank Muamalat 
Indonesia melakukan pencatatan sebagai berikut :  
Jurnal : 

Keterangan Ref Dr Cr 

Rekening  Pak 
Andri  Rp.2.500.000  

Pembiayaan 
Mudharabah   Rp.2.500.000. 
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4. Diasumsikan pada tanggal 1 Agustus 2010, hasil 
usaha perdagangan Pak Andri adalah sebagai 
berikut : 

Penjualan   :  Rp. 20.000.000,- 
HPP    :  Rp. 15.000.000,-      
Laba kotor  :  Rp.  5.000.000,- 
Obyek bagi hasil    :  Laba kotor 
Nisbah pembagian bagi hasil  
Pihak Bank Muamalat :  25 % x Rp. 
5.000.000.-  =  Rp. 1.250.000,- 
Pihak Pak Andri :  75 % x Rp. 5.000.000,-  =   Rp. 3.750.000,-  
Untuk mencatat pendapatan bagi hasil, maka pihak 
Bank Muamalat  akan mencatat sebagai berikut : 
Jurnal : 

Keterangan Ref Dr Cr 

Kas / Rekening 
Pak Andri  Rp.1.250.000  

Pendapatan 
Pembiayaan 
Mudharabah 

  Rp.1.250.000 

 
Untuk mencatat pendapatan bagi hasil dan 
penerimaan pembayaran angsuran, maka Bank 
Muamalat Indonesia akan melakukan pencatatan 
sebagai berikut : 
Jurnal : 

Keterangan Ref Dr Cr 

Rekening Pak 
Andri  Rp3.750.000  

Pembiayaan 
Mudharabah   Rp2.500.000 

Pendapatan 
Pembiayaan 
Mudharabah 

  Rp1.250.000 

 
Jika pembayaran bagi hasil tidak dibagikan langsung 
kepada Bank Muamalat, tetapi diakumulasikan 
pembayarannya pada akhir tahun, maka 
pencatatannya adalah : 
Jurnal : 

Keterangan Ref Dr Cr 

Piutang 
Pendapatan 
Pembiayaan 
Mudharabah 

 Rp.1.250.000  

Pendapatan 
Pembiayaan 
Mudharabah 

  Rp.1.250.000 

  
Pencatatan pada saat pengelola dana membayar bagi 
hasil kepada pihak Bank Muamalat. 
Jurnal : 

Keterangan Ref Dr Cr 

Kas  Rp.1.250.000  

Piutang 
Pendapatan 
Pembiayaan 
Mudharabah 

  Rp.1.250.000 

  
 
 

Berdasarkan cara perhitungan dan pencatatan 
diatas, dapat diperoleh gambaran hasil pembiayaan 
usaha sebagai berikut : 

1. Angsuran yang harus dilunasi setiap bulan (flat 
installment) oleh Pak Andri selama 24 bulan adalah 
Rp. 60.000.000, :  24  =  Rp. 2.500.000, 

2. Bagian keuntungan netto Bank Muamalat Indonesia 
(shahibul maal) yang diperoleh pada bulan pertama 
yaitu : 25 % (nisbah) x Rp. 5.000.000, = Rp. 
1.250.000,- 

3. Bagian keuntungan netto Pak Andri (mudharib) yang 
diperoleh pada bulan pertama yaitu : 75 % (nisbah) 
x Rp. 5.000.000, = Rp. 3.750.000,-  

G. Perlakuan Pendapatan Pembiayaan Mudharabah 

Pengakuan pendapatan pembiayaan mudharabah 
pada Bank Muamalat diakui dalam periode terjadinya 
hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati, dan tidak 
diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil 
usaha. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan 
pengelola dana dibebankan kepada pengelola dan tidak 
mengurangi pembiayaan mudharabah. 

Bank Muamalat dalam melakukan pencatatan 
pendapatan yaitu menggunakan konsep dasar kas (cash 
basis) dimana pendapatan tersebut diikuti dengan aliran 
kas masuk. Yang mendasari hal tersebut adalah adanya 
“kepastian” bagi bank saat itu dalam membukukan 
pendapatan mempergunakan konsep dasar kas (cash 
basis), karena pendapatan  tersebut  telah benar-benar 
diterima.  

H. Perlakuan  Keuntungan Pembiayaan Mudharabah 
 

1. Pada saat nasabah memperoleh keuntungan atas 
usaha yang dikelolanya, maka Bank Muamalat akan 
mengakui pendapatan bagi hasil pada saat 
terjadinya bagi hasil sesuai dengan nisbah 
(pembagian bagi hasil) yang telah disepakati 
bersama pada saat awal perjanjian. Kebijakan ini 
dilakukan agar pendapatan bagi hasil yang diterima 
secara pasti sudah dimiliki. 

2. Bagian keuntungan bagi pihak bank yang tidak 
dibayarkan oleh nasabah maka pihak bank akan 
mengakuinya sebagai piutang jatuh tempo kepada 
nasabah, sehingga bank akan mengakui keuntungan 
bagi hasil sampai nasabah membayar keuntungan 
yang tertunda tersebut. 

Jurnal pengakuan keuntungan yang dicatat oleh 
Bank Muamalat Indonesia adalah : 

Keterangan Ref Dr Cr 

Kas / Rekening Nasabah  xxx  

Pendapatan 
Pembiayaan 
Mudharabah 

  xxx 

 

I. Perlakuan Kerugian Pembiayaan Mudharabah 

Pembiayaan mudharabah adalah suatu investasi 
sehingga dimungkinkan terjadinya kerugian dalam 
pengelolaannya. Kerugian yang lebih kecil dari 
keuntungan yang diperoleh akan dikurangkan langsung 
dengan keuntungan, selanjutnya sisa keuntungan akan 
dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.  
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Resiko pembiayaan dikaitkan dengan kemampuan 
nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai akad 
atau perjanjian yang telah ditetapkan antara bank dan 
nasabah. Kerugian pembiayaan mudharabah terjadi 
dimana kerugian yang terjadi lebih besar dari 
keuntungan dengan asumsi pihak pengelola dana tidak 
melakukan kesalahan, kelalaian atau pelanggaran 
kesepakatan. Pengakuan kerugian pembiayaan 
mudharabah di Bank Muamalat sesuai dengan PSAK 105 
dan DSN (Dewan Syariah Nasional), dimana kerugian 
akan ditanggung oleh pemilik modal secara penuh, “Jika 
dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan 
kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan 
pemilik dana” (PSAK 105, par. 10), “Penyedia dana 
menanggung semua kerugian akibat mudharabah “ 
(Fatwa Dewan Syariah Nasional) 

Semakin besar porsi pembiayaan mudharabah yang 
bermasalah karena adanya keraguan atas kemampuan 
nasabah dalam membayar kembali kewajibannya, 
semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan 
penghapusan pembiayaan mudharabah dan berpengaruh 
kepada keuntungan bank. Karena itu apabila aktivitas 
pemberian pembiayaan mudharabah tidak dikelola 
secara hati-hati dapat menimbulkan pembiayaan 
bermasalah yang dapat menurunkan tingkat kesehatan 
dan pendapatan Bank Muamalat. Dalam konteks 

perbankan Syariah, istilah pembiayaan (financing) lebih 
sering digunakan untuk menggantikan istilah kredit 
(credit). Resiko pembiayaan (financing risk) terjadi 
ketika pihak pengelola dana (mudharib) karena berbagai 
sebab tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk 
mengembalikan dana pembiayaan yang diberikan oleh 
pihak Bank. Langkah-langkah yang dilakukan Bank 
Muamalat untuk meminimalkan resiko ini adalah : 
1. Menetapkan kebijakan pembiayaan secara tepat, 

efektif, dan up to date. 
2. Menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential 

banking) dalam proses pembiayaan. 
3. Meningkatkan kualitas sumber daya insan khususnya 

mereka yang menangani pembiayaan. 
4. Membentuk dan mengaktifkan “Risk Management 

Unit”.  

Jurnal pengakuan kerugian yang melewati satu 
periode pelaporan yang dicatat oleh Bank Muamalat 
Indonesia adalah : 

Keterangan Ref Dr Cr 

Kerugian Pembiayaan 
Mudharabah  xxx  

Pembiayaan Mudharabah   xxx 

 
Tabel 1. Laporan Laba Rugi PT. Bank Muamalat  Indonesia Tbk Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 

Desember 2008 dan 2007 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali laba per saham dasar) 

  2008 2007 
  (Rp.) (Rp.) 
Pendapatan Pengelola Dana     
Oleh Bank Sebagai Mudharib     
Pendapatan dari penjualan  Rp               596,330,338   Rp               533,189,337  
Pendapatan dari bagi hasil  Rp               655,175,753   Rp               545,077,345  
Pendapatan dari ijarah - bersih  Rp                 28,696,628   Rp                 27,473,840  
Pendapatan usaha utama lainnya  Rp                 40,702,149   Rp                 59,579,032  
Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh     
Bank sebagai mudharib  Rp            1,320,904,868   Rp            1,165,319,554  
Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil     
Dana Syirkah Temporer  Rp             (515,423,413)  Rp             (500,150,515) 
Hak Bagi Hasil Milik Bank  Rp               805,481,455   Rp               665,169,039  
Pendapatan Usaha Lainnya  Rp               147,129,137   Rp               117,867,763  
Beban Usaha     

Beban kepegawaian  Rp             (136,812,602)  Rp             (108,973,028) 
Beban umum dan administrasi  Rp             (397,236,094)  Rp             (296,375,116) 
Beban penyisihan penghapusan aktiva produktif-bersih  Rp               (42,510,526)  Rp             (113,634,036) 
Beban estimasi kerugian komitmen dari kontinjensi  Rp                 (2,369,870)  Rp                      (75,565) 
Beban bonus giro wadiah  Rp                 (8,514,446)  Rp                 (4,075,334) 
Beban lain-lain  Rp                 56,068,656   Rp               (38,534,533) 

Jumlah Beban Usaha  Rp             (643,512,218)  Rp             (561,667,612) 
Laba Usaha  Rp               309,098,374   Rp               221,369,190  
Pendapatan Non Usaha  Rp                   3,916,563   Rp                   1,686,589  
Beban Non Usaha  Rp               (11,846,290)  Rp               (11,017,428) 
Laba sebelum beban pajak  Rp               301,168,647   Rp               212,038,351  
Manfaat (Beban) Pajak     
Kini  Rp               (96,628,141)  Rp               (68,824,572) 
Tangguhan  Rp                   2,670,480   Rp                   2,111,151  
Beban pajak penghasilan  Rp               (93,957,761)  Rp               (66,713,421) 
Laba Bersih  Rp               207,210,886   Rp               145,324,930  
Laba Bersih Per Saham Dasar  Rp                             253   Rp                             177  

Sumber : Bank Muamalat Indonesia 
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J. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba 
Bank Muamalat    Indonesia 

Pengakuan pendapatan pembiayaan mudharabah 
pada Bank Muamalat diakui dalam periode terjadinya 
hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati, dan tidak 
diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil 
usaha. Dalam mengakui pendapatan bagi hasil yang 
diterima Bank Muamalat berdasarkan atas kebijakan 
akuntansi yang berlaku umum sebagaimana yang telah 
ditetapkan oleh Bank Indonesia yang berpedoman 
terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang 
dikemukakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 

Pada umumnya pengakuan pendapatan bagi hasil 
yang diterapkan Bank Muamalat tergantung atas 
keuntungan dan kerugian yang diperoleh debitur 
(nasabah yang mendapat pinjaman dana dari bank) 
dalam mengelola dana yang diterimanya. Pendapatan 
pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat disajikan 
dalam Laporan Laba Rugi sebagai pendapatan bagi hasil. 
Pendapatan bagi hasil memiliki kontribusi yang sangat 
besar terhadap pendapatan operasional Bank Muamalat, 
hal ini dapat diketahui dari perkembangan pendapatan 
dari tahun ke tahun, di mana pendapatan terbesar 
berasal dari pendapatan bagi hasil.  

Dengan keberhasilan Bank Muamalat dalam 
menghimpun dana dan menyalurkannya dalam 
pembiayaan maka kinerja Bank Muamalat berhasil 
membukukan pertumbuhan yang positif. Komponen 
terbesar dari pendapatan operasi utama merupakan 
berasal dari pendapatan bagi hasil yang mencapai Rp. 
655.175.753.000, yang merupakan hasil dari pembiayaan 
mudharabah dan pembiayaan lainnya. 

Pendapatan pembiayaan mudharabah pada Bank 
Muamalat pada prinsipnya diakui sebagai pendapatan 
bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap kenaikan atau penurunan 
terhadap laba perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari 
laporan laba rugi yang tertera pada tabel 1. 

 
 
 

KESIMPULAN & SARAN 
 

Hikmah dari pembiayaan mudharabah adalah dapat 
memberi keringanan kepada manusia. Terkadang ada 
sebagian orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu 
untuk membuatnya menjadi produktif. Terkadang pula, 
ada orang yang tidak memiliki harta tetapi ia 
mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya, 
sehingga dengan pembiayaan mudharabah kedua belah 
pihak dapat mengambil manfaat dari kerja sama yang 
dibentuk.  

Pemilik dana mendapatkan manfaat dari 
pengalaman pengelola dana dalam menjalankan usaha, 
sedangkan pengelola dana dapat memperoleh manfaat 
berupa harta sebagai modal. Dengan demikian, dapat 
tercipta kerja sama antara modal dan kerja. sehingga 
dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan umat. 
Dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 
dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 
1. Dalam prosedur pembiayaan mudharabah di Bank 

Muamalat Indonesia, terdapat 3 tahap penting 
yaitu analisa dan evaluasi pembiayaan, pengusulan 

pembiayaan dan putusan / persetujuan 
pembiayaan. 

2. Perlakuan Akuntansi untuk pembiayaan 
mudharabah yang ada di Bank Muamalat telah 
sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan 
Syariah Indonesia dan Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan No. 105. 

3. Dalam pengakuan pendapatan pembiayaan 
mudharabah, Bank Muamalat Indonesia 
menetapkan besarnya bagi hasil berdasarkan 
metode revenue sharing dan sesuai dengan nisbah 
kesepakatan diawal akad antara nasabah dengan 
pihak bank. 

4. Bank Muamalat Indonesia menggunakan konsep 
dasar kas (cash basis) dalam menentukan bagi hasil 
untuk mengakui dan mencatat pendapatannya.  

5. Pendapatan pembiayaan mudharabah memberikan 
kontribusi terhadap peningkatan atau penurunan 
laba PT. Bank Muamalat Indonesia. Pendapatan 
pembiayaan mudharabah diakui sebagai 
pendapatan bagi hasil yang disajikan pada Laporan 
Laba Rugi perusahaan. 

Dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikan 
beberapa saran sebagai berikut : 
1. Sebaiknya calon-calon mudharib diberikan proses / 

prosedur pembiayaan yang lebih cepat dan ringkas 
sehingga dapat tercapai kepuasan nasabah dan 
efisien dalam pelayanan perbankan. 

2. Bank Muamalat dapat mempertahankan dan 
melanjutkan pembukuannya yang telah sesuai 
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 
Indonesia. 

3. Bank Muamalat diharapkan untuk lebih 
meningkatkan promosi pembiayaan dan usaha utama 
lainnya serta kinerjanya untuk lebih meningkatkan 
pendapatan. 
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